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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA (MD)
1.1 Agents dels projecte
Projecte:

PROJECTE EXECUTIU D’ESTRUCTURA DEL NOU
EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV

EXP. CHV

12/19NH
Tipus d’intervenció:

Obra de reforma i ampliació

Emplaçament:

Carrer de Francesc Pla “el Vigatà”, núm. 1

Municipi:

08500 VIC – OSONA

Referència cadastral

8832801DG3483S0001DJ
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Consorci Hospitalari de Vic
NIF: Q5856102-H
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08500 VIC – OSONA
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Colomer-Aceves arquitectes S.L.P.
NIF: B63880181
Nom: David Aceves i Caballeria NIF: 33941015-F
Núm. colꞏlegiat: 29.930-8
Nom: Albert Colomer i Busquets NIF: 33935304-T
Núm. colꞏlegiat: 25.851-2
Adreça: C/ de la Soledat, 12 baixos
08500 Vic - Osona
Telèfon: 938 853 540

Relació de projectes parcials, documents complementaris i altres tècnics:
Aixecament de plànols:

Colomer - Aceves Arquitectes S.L.P.

Estudi geotècnic:

LOSTEC

Projecte d’estructura:

DSM arquitectes. David Serrabassa i
Samuel Molist.

Projecte de telecomunicacions:

Altimiras Enginyers Consultors S.L.P.

Projecte d’instalꞏlacions elèctriques:

Altimiras Enginyers Consultors S.L.P.

Projecte/es d’instalꞏlacions tèrmiques:

Altimiras Enginyers Consultors S.L.P.

Certificació energètica:

Altimiras Enginyers Consultors S.L.P.

Estudi de seguretat i salut:

Arq-tec Associats S.C.P.

Estudi de gestió de residus:

Colomer – Aceves Arquitectes S.L.P.

Percentatges de participació:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):

1.403.110,67 €

100,0%

ARQUITECTURA

1.364.467,22 €

97,2%

INSTAL∙LACIONS

38.643,45 €

2,8%

Vic, desembre de 2019

Els promotors

Els arquitectes

1.2 Informació prèvia i paràmetres d’origen
1.2.1 Antecedents
El Consorci Hospitalari de Vic està immers en una fase de reformes que deriven
d’un ampli Pla de Reformes Estructurals. En aquests moments es planteja
procedir a l’elaboració del projecte d’un nou edifici per a laboratoris al CUV.
El nou edifici es planteja per sobre dels edificis existents de Manteniment i de
Salut mental. El nou edifici està estructurat en quatre plantes. La planta
soterrani i planta baixa estan destinades als accesos del nou edifici. La planta
primera està destinada a laboratoris i la planta segona no te encara un ús
definit, però acull una gran espai d’instal.lacions comuns de tot l’edifici. La
planta coberta està prevista per la recol.locació de les plàques solars d’aigua
calenta o per una nova instalꞏlació de plàques solars fotovoltaiques.
1.2.2 Descripció de les característiques de l’entorn.
L’edifici es troba a la base del Puig dels Jueus, a la seva vessant sud-est.
L’accés principal, rodat i peatonal, és a través del vial intern de circunvalació de
l’interior de la parcelꞏla de l’HUV Aquest accés es troba a nivell de planta baixa
de l’edifici. Hi ha un segon accés únicament peatonal que transcorre per davant
de la façana sud de l’edifici de manteniment, i que dona continuant al carrer de
Francesc Plà el Vigatà, a nivell de planta soterrani del nou edifici.
Topogràficament el terreny de l’edifici se situa a una cota entre 491 - 495m
(r.n.m.).
1.2.2.1 Resum de les característiques geotècniques bàsiques que incideixen
en el planejament del projecte:
L’informe geològic-geotècnic s’adjunta com a annexe del projecte, amb núm
d’expedient 1914140. D’acord amb la normativa actual per l’edificiació (CTE),
l’obra que ens ocupa es classifica com a C-1/T-1.
A efectes de normativa toti i que la recomanació de fonamentació serà de
superficial a semiprofunda per pous no es considera un T-2 perquè el terreny no
és dolent i la fonamentació des veu condicionada, al igual que va passar amb
l’edificaicó existent, per la profundització del substrat que passa de cotes subsuperficials a simi-profundes un cop assolida la cota de fonamentació.
Per la realitació de l’estudi s’han realitzat 2 assaigs penetromètrics dinàmics
tipus DPSH i s’han perforat 2 sondeigs mecànics de rotaicó. Alhora s’ha extret 1
mostra inalterada, realitzat 1 assaig SPT i pres 1 mostra de rippis. Els materials
recuperats s’han destinat al laboratori per a la seva posterior caracterització

geotècnica a partis d’assais i anàlis específics. A les rodalies de l’edificaicó
actual es compta amb afloramets del substrat rocós que facilinten la presa de
dades directes al terreny.
Risc sísmic: El solar objecte de l’estudi se situa en una zona amb una
acceleració sísmica bàsica ab 0,06g i un coeficient de contribució de K=1.
Fonamentació superficial a simiprojda amb sabates i pous, implnatats a
nivell 2. Per aquesta solució de fonamentació es recomana adoptar de forma
conservadora una càrrega admissible (amb un factor de seguretat F ≥ 3 inclòs)
de qadm= 6,0 kp/cm2 , essent els assentaments previsibles menyspreables.
Càrregues límit per a fonamentació mitjançant micropilots: Es presenta a
continuació la solució de fonamentació plantejada amb el desenvolupament dels
mètodes de càlcul per a la determinació de les càrregues admissibles i
assentaments previsibles.
No obstant, donat que la fonamentaicó per micropilotatge és molt
complexe i existeixen nombrosos mètodes de càlcul i d’execució, serà
l’empresa de fonamentacions especials que executi l’obra la que realitzarà
els càlculs definitus a la partir dels paràmetres geotècnics facilitats en
aquesta memòria, quedant els presents com valoració inicial.
1.2.2.2 Característiques climatològiques:
L’edifici es troba al bell mig de la plana de Vic, de clima mediterrani continental.
Al municipi de Vic, s’ha de considerar la incidència de la boira i de les inversions
tèrmiques freqüents. El clima és mediterrani, amb tendència continental de
muntanya mitjana i de tipus subhumit, que es caracteritza per unes
precipitacions entre 500 i 800 mm, unes temperatures fresques i una forta
oscilꞏlació tèrmica. Els hiverns són molt freds i, des de maig fins a agost, fa
molta calor.
El mes més càlid, durant el dia, és juliol, amb molt poca diferència amb el mes
d’agost, i el més fred gener. A la nit, les temperatures més suaus són a la
primavera i a l’estiu.
1.2.3 Propietats del sòl i dades urbanístiques:
Segons el text refós de les Normes urbanístiques del vigent pla general
d’ordenació urbana i del seu planejament derivat de l’Ajuntament de Vic, l’edifici
té la qualificació de Sistema d’Equipament Públic.

1.2.4 Localització i característiques dels serveis existents i serveis afectats.
Actualment, els edificis de manteniment i de Salut mental
disposen
d’instalꞏlacions d’aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i sanejament.
El projecte d’ampliació es veu actualment afectat pel pas d’una linea
elèctrica de mitja tensió que caldrà desviar prèviament a l’inici de les
obres de construcció de l’edifici. Aquest projecte i obres de desviament de
la línia elèctrica de mijtja tensió no forma part del present projecte.
1.2.5 Dades dels edificis existents
Els edificis existents, sobre els que es realitza la remunta, formen part d’un
complex d’edificis de diferents alçades comunicats per plantes soterrani i baixa.
L’edifici de manteniment te dos accesos a la façana oest i ocupa les façanes
nord, sud i oest de l’edifici original, de forma quadrada de 32,5x32,5m. Es tracta
d’un edifici de planta baixa. La seva coberta és plana, no transitable, amb
acabat de graves i amb 12 lluernaris.
L’edifici de Salut Mental està format per una macla de volums de diverses
formes i alçades, amb unes mides d’uns 70x50m. L’edifici està estructurat en
planta baixa i planta soterrani. El seu accés principal és es troba a la façana est.
Hi ha un accés secundari per treballadors a la façana oest. Les seves façanes
presentes diverses orientacions. Les seves cobertes son majoritàriament planes
i acabades amb graves.
1.3 Descripció del projecte
L’objecte del projecte és la construcció de l’estructura d’un edifici que aculli en un
futur els laboratòris clínic i d’anatomia patològica de l’HUV a la planta primera i
construir una planta segona, actualment sense ús específic i una part de la qual
acollirà totes les instalꞏlacions generals de l’edifici.
Es construirà un nucli de comunicacions adossat a la façana sud, que comunicarà
les plantes soterrani, baixa, primera i segona de l’edifici. Aquest nucli també inclourà
els accessos i vestíbuls principals de l’edifici tant en planta baixa com en planta
soterrani. Una escala d’emergència se situarà a la façana nord del nou edifici,
comunicant les plantes baixa, primera, segona i coberta.
El nou edifici disposarà d’una façana ventilada formada per panells de formigó
polímer texturat amb miniones i tancaments exteriors formats per perfileries de mur
cortina amb ruptura de pont tèrmic d’acer lacat al forn, amb tapetes exteriors d’acer
inoxidable, envidraments dobles baix emissius. Una segona façana de formigó
polimer perforat actuarà com una gran gelosía per la protecció solar de l’edifici i per
dotar a aquest d’una imatge emblemàtica. Unes passarel.les exteriors, situades a
cada planta entre les dues façanes facilitaran el manteniment i neteja dels
envidraments.

QUADRES DE SUPERFÍCIES
Veure plànol A.01.0 de resum de superfícies útils i construïdes.

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA (MC)
2.1 TREBALLS PREVIS
Previament a l’inici de les obres de construcció de l’edifici cal verificar que la
línea de mitja tensió que actuament passa pel sud de l’edifici de manteniment,
s’hagi desviat adequadament per tal de no afectar el correcte
desenvolupament de les obres.
Vallat de la zona d’obres amb indicació dels recorreguts i accessos provisionals
d’usuaris, treballadors i personal de l’obra. Treballs d’enderroc indicats en el projecte
i adaptació d’algun espai per reubicar-hi temporalment personal de les areas de
manteniment i salut mental.
2.2 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI
La remunta del nou edifici se sustentarà amb una fonamentació per pilotatges.
Aquest apartar es desenvoupa més ampliament a la memòria d’estructura.
2.3 SISTEMA ESTRUCTURAL
La remunta del nou edifici és amb pilars i jasseres metàlꞏliques i forjats formats per
lloses de formigó armat prefabricades i pretensades (Plaques Granuf). Aquest
apartar es desenvoupa més ampliament a la memòria d’estructura (veure annex).
2.4 SISTEMA ENVOLVENT
A continuació es descriuen els subsistemes de l’envolvent de l’edifici:
SOLERES:
La planta soterrani estarà formada per una solera.
MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY:
Els murs de contenció de terres seran de formigó armat.
FAÇANES:
El nou edifici disposarà, en plantes baixa i soterrani, d’una façana de plaques
d’aglomerat de ciment tipus AQUAPANEL o equivalent.
Els tancaments exteriors estaran formats per perfileries de mur cortina amb
trencament de pont tèrmic d’acer lacat al forn, amb tapetes exteriors d’acer
inoxidable i envidraments dobles baix emissius.
COBERTES:
Coberta plana invertida, no transitable,amb acabat exterior de graves.

2.5 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
De forma genèrica, a continuació es descriuen les característiques fonamentals dels
sistemes:
-

Compartimentacions interiors verticals:
Per a les compartimentacions interiors verticals (parets i envans) s’ha optat
per la utilització d’elements en sec, amb envans de plaques de guix laminat
amb estructura interior d’acer galvanitzat, amb aïllaments tèrmic i acústic,
sobre bandes elàstiques en tot el seu perímetre.

-

Fusteria interior:
Les portes interiors seran de fusta pintada, iguals a les existents, o
metàlꞏliques tallafocs.

-

Compartimentacions interiors horitzontals:
No es disposaran cel rasos ni d’altres elements de compartimentació
horitzontal.

-

Elements de protecció:
Es disposen baranes a les escales.

2.6 SISTEMA D’ACABATS I REVESTIMENTS
De forma genèrica, els paviments seràn de formigó lliscat, o metàlꞏlics en el cas
d’escales, preparats per rebre el paviment que s’escaigui en funció de l’activitat que
s’implanti en l’edifici.
Els paviments exteriors seran de panot.
Els sistemes d’envolvent, compartimentació i acabats que conformen l’edifici
compliran amb les exigències de:
HS-1 del CTE:
HE-1 del CTE:
HR del CTE:
SU del CTE:
SI del CTE:
SE del CTE:

Protecció enfront la humitat
Limitació de la demanda energètica
Protecció enfront del soroll
Seguretat d’utilització
Seguretat en cas d’incendi
Seguretat estructural

Comportament davant el foc:
El comportament davant el foc per part dels elements d’acabat és el següent
(donant compliment al SI del CTE):

Situació de l'element

Revestiments
De sostres i parets

De terres

Zones ocupables

C-s2,d0

EFL

Passadissos i escales protegides

B-s1,d0

CFL-s1

Aparcaments i recintes de risc
especial

B-s1,d0

BFL-s1

Espais ocults no estancs

B-s3,d0

BFL-s2

2.7 MUNTACÀRREGUES I ASCENSORS
Es deixaran els espais en previsió per instalꞏlar els següents elements:
-

Un muntacàrregues de pel transport vertical de tota la maquinària del
laboratori, amb una capacitat de 2.000Kg, segons mides indicades en la
documentació gràfica del projecte.
Tant les portes com l’interior de la cabina son d’acer inoxidable.
Recorregut de 12 m, 4 parades amb 4 acessos als dos costats, frontal i
posterior.

-

Unn ascensor model OTIS GeN2 Life o equivalent, de 13 persones, amb
capacitat de 1.000Kg, amb un recorregut de 12 m, 4 parades amb 4 acessos
als dos costats, frontal i posterior, portes corredisses, velositat 1 m/s, amb
amb portes de vidre a planta i a cabina.
Dimensions forat: 1630mm ample, 2510mm profunditat, fossat 1000m.
Dimensions cabina: 1100mm ample, 2100mm fondo, 2200mm alçada.
Parets i paviment d’acer inoxidable. Satinat.

2.8 SISTEMES DE CONDICIONAMENT I INSTALꞏLACIONS
Veure projecte annex redactat per ALTIMIRAS ENGINYERS CONSULTORS SLP.

3. NORMATIVA APLICABLE
El present projecte, rectat per Colomer-Aceves Arquitectes S.L.P., compleix i
incorpora totes les disposicions recollides a la normativa vigent de l’edificació, les
referides a l’ús al que es destina l’edifici i totes les disposicions d’obligat compliment,
amb especial atenció a les normatives relacionades amb la seguretat de les
persones.
El projecte compleix la normativa urbanística aplicable al solar i les disposicions
municipals vigents i el tècnic redactor ha realitzat les consultes necessàries perquè
el projecte pugui obtenir el vist-i-plau municipal.
S’adjunta a continuació un llistat de la normativa d’aplicació que s’ha tingut present
per a la redacció del projecte.

A Vic en data de desembre de 2019

Colomer-Aceves Arquitectes S.L.P.
David Aceves i Caballeria

Albert Colomer i Busquets

Normativa tècnica general d’Edificació

maig 2018

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la
construcció vigents.
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al∙lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE‐EN, UNE, CEI, CEN.
Paral∙lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.
En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions
municipals.
Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar‐la i completar‐la en cada projecte en funció del seu
abast i dels usos previstos.

Nota:
Color negre: legislació d’àmbit estatal
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic
Color blau: legislació d’àmbit municipal

Oficina Consultora Tècnica

maig 2018

Normativa tècnica general d’Edificació

Normativa tècnica general d’Edificació
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art.
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior
de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”.
(O. 09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos
Segons reglamentacions específiques

Oficina Consultora Tècnica

maig 2018 2017

1/12

Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso
universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA‐2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA‐3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA‐5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA‐9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE‐0 Limitació del consum energètic
HE‐1 Limitació de la demanda energètica
HE‐2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques
HE‐3 Eficiència energètica de les instal∙lacions d’il∙luminació
HE‐4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE‐02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE‐A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.
NRE‐AEOR‐93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Oficina Consultora Tècnica. COAC

maig 2018

4/12

Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis
Instal∙lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC‐MIE‐AEM‐1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors”
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)
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Instal∙lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal∙lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal∙lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals
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Instal∙lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal∙lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal∙lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC‐ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC‐ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC‐ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

Gas‐oil
Instrucción Técnica Complementaria MI‐IP‐03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)
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Instal∙lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC‐LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA‐ENDESA relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal∙lacions en ús no inscrites al
Registre d’instal∙lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal∙lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines
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Instal∙lacions d’il∙luminació
CTE DB HE‐3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC‐28 Instal∙lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal∙lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior
de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal∙lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal∙lacions de protecció al llamp
CTE DB SUA‐8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
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Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE‐08.
UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC‐16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
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Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003.
art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

Oficina Consultora Tècnica. COAC

maig 2018

11/12

II. COMPLIMENT DEL CTE ..........................................................................................
Segons Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació, aquest serà d’aplicació a les obres d’edificació de nova construcció,
exceptuant aquelles construccions de senzillesa tècnica i d’escassa entitat
constructiva, que no tinguin caràcter residencial o públic, ja sigui de manera eventual
o permanent, que es desenvolupin en una sola planta i no afectin a la seguretat de
les persones; i a les obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que es
realitzin en edifici exitents, sempre que aquestes reformes siguin compatibles amb la
intervenció i, en el seu cas, amb el grao de protecció que puguin tenir els edificis
afectats. La possible incompatibilitat d’aplicació haurà de ser justificada al projecte i,
en el seu cas, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnicament i
econòmica viables.
A aquests efectes, s’entén per obres de rehabilitació aquelles que tenen per objecte
actuacions amb l’objectiu d’aconseguir algun dels següents resultats:
a) L’adequació estructural, considerant com a tal les obres que proporcionin a l’edifici
condicions de seguretat constructiva, de forma que quedi garantida la seva estabilitat
i resistència mecànica.
b) L’adequació funcional, entenent com a tal la realització de les obres que
proporcionen a l’edifici millors condicions respecte dels requeriments bàsics als que
es refereix el CTE. Es consideren, en tot cas, obres per la adequació funcional dels
edificis, les actuacions que tenen com a finalitat la supressió de barreres i la
promoció de l’accessibilitat, de conformitat amb la normativa vigent.
c) La remodelació d’un edifici amb habitatges que tingui per objectiu modificar la
superfície destinada a habitatge o modificar el nombre d’aquests, o la remodelació
d’un edifici sense habitatges que tingui per finalitat crear-ne.
En el cas que ens cupa, l’actuació té consideració de “reforma” i dóna compliment
als requeriments del CTE pel que fa als elements objecte d’actuació. Per contra, els
elements constructius no afectats no modificaran les seves característiques:
Seguretat Estructurall
Seguretat d’utilització i accessibilitat
Seguretat en cas d’incendi
Salubritat
Protecció contra el soroll
Estalvi d’energia HE

Compleix
Compleix
Compleix
Compleix
Compleix
Compleix

1. SEGURETAT ESTRUCTURAL
Les actuacions projectades compleixen el requisit de seguretat estructural donant
compliment a les exigències bàsiques SE1 Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al
servei, en els termes de l’article 10 del CTE (veure annex).

2. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT
Les condicions de seguretat d’utilització de l’edifici compleixen les exigències
bàsiques SUA del CTE (segons el real Decret 173/2010) per tal de garantir l’ús de
l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als
usuaris.
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el
Document Bàsic de Seguretat d’utilització, DB SU, el real Decret 173/2010, DB SUA,
així com al Decret 55/2009 sobre “Les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la
cèdula d’habitabilitat” i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”.
Les actuacions projectades donen compliment a aquestes exigències, no afectant
els elements que no són objecte de reforma, de la següent manera:
-

Afectació en risc de caigudes, impacte o atrapament amb elements fixes i
mòbils, atrapament en recintes, ilꞏluminació inadequada i accessibilitat.

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències
bàsiques del SUA i per fases de l’actuació, i als quals es dóna resposta des del
disseny de l’edifici:
SUA 1 Risc de caigudes
En termes generals, a totes les zones de l’edifici es contemplen el lliscament dels
terres, les discontinuïtats en el paviment i els desnivells. La neteja dels vidres
transparents exteriors es podrà fer amb fàcilitat des de l’exterior de l’edifici.
Amb l’objectiu de limitar el lliscament, els terres nous situats en les zones seques i
interiors de l’edifici tenen una classificació 1 al lliscament (15<Rd≤35). El paviment de
les zones humides i interiors de l’edifici té una classificació 2 al lliscament
(35<Rd≤45), els paviments exteriors tenen una classificació 3 al lliscament (Rd>45).
-

Els paviments nous tenen una classificació 1 en zones seques, una
classificació 3 en espais exteriors, i una classificació 2 en zones humides, i no
presenten discontinuïtats ni graons o barreres per delimitar les zones de
circulació.

SUA 2 Impactes o enganxades
A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables
susceptibles de produir impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls,
els quals garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació (“Sistemes
d’envolvent exterior, compartimentació interior i acabats”).
També es considera, la protecció a enganxades amb elements d’obertures i
tancaments automàtics.
- L’alçada lliure de pas de portes és superior a 2 m. No es disposen elements
que sobresurten, en zones de circulació, situats sota una alçada de 2,20 m, i
es limita l’impacte amb elements volats amb una alçada inferior a 2 m. No es

disposen portes que envaeixin els recorreguts d’evacuació de l’edifici i les
portes corredisses d’accionament manual mantenen una distància superior a
20 cm amb l’objecte fix més proper. Les grans superfícies vidriades estan
previstes, en tota la seva longitud, de senyalització amb vinils visualment
contrastats situats a una altura inferior compresa entre 0,85 i 1,10 m i una
altura superior compresa entre 1,50 i 1,70 m.
SUA 3 Immobilització
Els diferents banys tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior.
Aquells que són accessibles disposen, a més, d’un dispositiu a l’interior fàcilment
accessible mitjançant el qual es transmet una trucada d’assistència perceptible des
d’un punt de control que permet a l’usuari verificar que la seva trucada ha sigut
rebuda, o perceptible des d’un pas freqüent de persones.
-

Les portes dels banys accessibles disposen de sistema de desbloqueig des
de l’exterior i de dispositiu de trucada d’assistència.

SUA 4 Ilꞏluminació inadequada
Es fixen els nivells mínims d’ilꞏluminació per als espais que configuren les zones de
circulació vinculades a l’accés, tant interior com exterior.
Es determina la disposició dels elements d’enllumenat a les zones de circulació de
persones i àrees de treball. Es prescriuen els valors mínims d’ilꞏluminació.
També es determina la disposició dels elements d’enllumenat d’emergència.
-

Es determinen els elements d’enllumenat dels espais reformats.

SUA 8 Acció del llamp
No es produeixen modificacions en la volumetria de l’edifici existent.
SUA 9 Accessibilitat
L’edifici disposarà d’un itinerari accessible que comunicarà l’accés accessible amb
les zones d’ús públic. L’accés principal no contindrà cap graó o discontinuïtat en el
paviment.
Els serveis higiènics de l’edifici seran accessibles. El mobiliari fix de la zona d’atenció
al públic inclourà un punt d’atenció accessible. Els interruptors, els dispositius
d’intercomunicació i els polsadors d’alarma seran mecanismes accessibles.
També es respectaran les condicions i característiques de la informació i
senyalització per l’accessibilitat definida pel SUA.(RD 173/2010)
-

Es disposarà un itinerari accessible que comunicarà l’accés accessible amb
les zones d’ús públic. Es disposaran dos serveis higiènics accessibles. El
mobiliari fix de la zona d’atenció al públic inclourà un punt d’atenció
accessible.

juliol 2011PRG
v.4
CTE RD 314/2006 , RD 1371/2007, les correccions d’errades (BOEs 20/12/2007, 25/1/2008 i 23/04/2009) i modificacions RD 173/2010 (BOE 11/3/2010) · Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

CTE

RESIDENCIAL HABITATGE

Paràmetres del DB SU$ per donar compliment a les
exigències de Seguretat d’Utilització i accessibilitat

plurifamiliar (*)

SUA

Ref. del projecte 228

AMBIT D’APLICACIÓ
Nova construcció

Ampliació

(1)

✔

Reforma

(2)

Rehabilitació

Canvi d’ús

(1)

Les condicions d’accessibilitat es resolen en un document a part en el qual es té en consideració la normativa específica d’accessibilitat (DB SUA, D135/1995,
Llei 17/2008 i D)

CONJUNT EDIFICI

1

ENVOLVENT (pell de l’edifici)

2

EDIFICI



2.1

INTERIOR DE L’HABITATGE (Annex A “Terminologia” del DB SUA s’especifica que és ús restringit)

2.2

ZONES COMUNES interiors i exteriors




Zones comunes interiors: zones de pas i circulació (passadissos, escales, rampes...), espais d’ús comú (sales, serveis
higiènics, etc.)
Zones comunes exteriors: Circulació exterior vinculada a l’accés i espais comuns de l’edifici]

3

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP

4

o Veure fitxa específica, SUA-8

USOS

PETITS RECINTES

* aparcament (Sc d 100m2) i trasters

associats a
l’habitatge:

APARCAMENT

Sc > 100m2 o Veure fitxa específica: Aparcament associat a habitatge, SUA-7

o Veure document annex

o Veure fitxa específica, SUA-6

PISCINA

Contemplat en
projecte

ENVOLVENT (pell de l’edifici)

1

BARRERES DE
PROTECCIÓ,
Característiques

SUA 1

(h), segons desnivell ('H) - 0,55m < 'H d 6m o h t 0,90m
a protegir:
- 'H > 6m o h t 1,10m

SUA 1

Ϫ RESISTENCIA

* Habitatges o Resistiran una força horitzontal qk t 0,8 kN/m(5)

Ϫ NETEJA

Ϫ PROTECCIÓ A
IMPACTES
Identificar les àrees de risc
d’impacte -a les portes i
(7)
paraments fixes - i
protegir-les, mitjançant:

SUA 2

Ϫ SENYALITZACIÓ

Identificar les grans
superfícies de vidre, de les
zones comunes, que es
puguin confondre amb
portes i obertures, a través:

ELEMENTS
PRACTICABLES

(*)

SUA 2

✔

* No són escalables (3) i

En vidres transparents, a
una alçada > 6m sobre
rasant, cal garantir-la
mitjançant:

SUA 2

✔

Ϫ CONFIGURACIÓ

de les barreres de
protecció

SUPERFICIES DE
VIDRE EXTERIOR

✔

Ϫ ALTURA de les barreres - 'H d 0,55m o no cal barrera de protecció

Ϫ PROTECCIÓ A
ENGANXADES

✔

es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (4)

✔
✔

* Cobertes accessibles només per a conservació o força horitzontal qk t 0,8 kN/m(5)
* Cobertes transitables accessibles només privadament o força horitzontal qk t 1,6 kN/m(5)
* Administratiu, trasters, locals comercials o Resistiran una força horitzontal qk t 0,8 kN/m(5)

✔
✔

* Vidres practicables o fàcilment desmuntables, o bé

✔

* Es permet la neteja des de l’interior en les següents condicions:
- es garanteix l’accessibilitat de les superfícies de vidre (6)
- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posició invertida

✔

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte, o bé

✔

* Resistir, sense trencar, un nivell
d’impacte -x (y) z- (8) en funció del
desnivell ('H) existent entre els dos
costats de la superfície de vidre:

'H < 0,55m o classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)

✔

0,55m d 'H d 12m o classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (8)

✔

'H > 12m o classe “qualsevol (B ó C) 1” (8)

✔

* Senyalització visualment contrastada inferioro alçada: 0,85m ÷1,10m, i
superior o alçada: 1,50m y1,70m, o bé

✔

* Disposició de muntants separats a una distància d 0,60m, o bé

✔

* Col·locació d’un travesser a una alçada entre 0,85m i 1,10m

✔

* Portes corredisses d’accionament manual o es garanteix distància t 0,20m a qualsevol element fix

✔

* Portes de vianants automàtiques o tindran marcatge CE

✔

* Elements d’obertura i tancament automàtic o disposaran dispositius adequats al tipus
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge CE

✔

Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats
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CTE

Paràmetres del DB SU$ per donar compliment a les
exigències de Seguretat d’Utilització i accessibilitat

2. E D I F I C I
DESNIVELLS interiors

plurifamiliar (*)

SUA 1

* d 0,55m
* > 0,55m

SUA

Contemplat en
projecte

2.1. Interior de l’HABITATGE (ús restringit)

(Balcons i finestres ja
contemplats a l’envolvent)

BARRERES DE
PROTECCIÓ

RESIDENCIAL HABITATGE

o No cal barrera de protecció
o PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció, o bé
o La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda

SUA 1

Ϫ ALTURA de les barreres (h):
en funció del desnivell ('H) a
protegir:
Ϫ CONFIGURACIÓ

* 0,55m < 'H d 6m o h t 0,90m
* 'H > 6m o h t 1,10m
* 'H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m o h t 0,90m
* No són escalables (3) i es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  <
0,10m (4)

Ϫ RESISTENCIA de les barreres de protecció: Resistiran una força horitzontal qk t 0,8 kN/m(5)

CONDICIONS
GENERALS

SUA 2

Ϫ IMPACTES

* Protecció dels elements volats d’altura < 2m (permet la seva detecció pels bastons de
les persones amb discapacitat)
SUA 2

Ϫ SUPERFICIES DE VIDRE:
protecció a impactes
Identificar les àrees de risc
d’impacte -a les portes i
(7)
paraments fixes - i protegir-les,
mitjançant:

CONDICIONS
PARTICULARS

* Altura lliure de pas: t 2,10m; portes t 2,00m

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte, o bé
* Resistir, sense trencar, un
nivell d’impacte -x (y) z- (8)
en funció del desnivell ('H)
existent entre els dos
costats de la superfície de
vidre:

'H < 0,55m o classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)
0,55m d 'H d 12m o classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (8)
'H > 12m o classe “qualsevol (B ó C) 1” (8)

SUA 2

Ϫ ENGANXADES

* Portes corredisses d’accionament manual o es garanteix distància t 0,20m a
qualsevol element fix

SUA 1

Ϫ Amplada dels trams:

t 0,80m (D. /20“Condicions d’Habitabilitat” fixa una amplada t 0,90m)

Ϫ Graons:

- frontal d 0,20m

· ESCALES

- estesa t 0,22m
- s’admeten graons sense frontal (9)

Ϫ Replans:

o s’admeten partits amb graons a 45º

Ϫ Barreres de protecció:

o els costats oberts disposaran de baranes

Ϫ Escales de traçat corbat:

* graons o el costat més estret t 0,05m

o configuració segons definició anterior
o el costat més ample d 0,44m
* mesura de l’estesa:

o trams amplada <1m a l’eix
o trams amplada t 1m a 0,50m del costat més estret

· RAMPES
BANYS I CAMBRES
HIGIÈNIQUES

No hi ha especificacions per a l’ús restringit

SUA 2

Ϫ Dutxes i banyeres o la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (10)

SUA 3

Ϫ Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior

Garatge, trasters, etc. o Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge

LOCALS DE RISC
TANCAMENTS
(exteriors)

(*)

SUA 1

Ϫ SUPERFICIES DE VIDRE TRANSPARENT EXTERIOR: neteja

SUA 2

Ϫ SUPERFICIES DE VIDRE: protecció a impactes

SUA 2

Ϫ ENGANXADES

Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats
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CTE

RESIDENCIAL HABITATGE

Paràmetres del DB SU$ per donar compliment a les
exigències de Seguretat d’Utilització i accessibilitat

2. E D I F I C I

2.2. Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant per a interiors com per a exteriors)

CONDICIONS
GENERALS
· passadissos,
· escales,
· rampes,
· espais comuns,
· circulació exterior
vinculada a l’accés i
espais comuns de
l’edifici,
· etc.

SUA 1

SUA 1

Ϫ DESNIVELLS

Ϫ BARRERES DE PROTECCIÓ
dels desnivells

SUA

plurifamiliar (*)

Contemplat en
projecte

* d 0,55m

o No cal barrera de protecció

✔

* > 0,55m

o PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,
o bé

✔

o La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda

✔
✔
✔

* Altura (h),
- 0,55m < 'H d 6m o h t 0,90m
segons desnivell - 'H > 6m o h t 1,10m
('H) que es
- 'H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m o h t 0,90m
protegeix:
* Configuració:

✔

* No són escalables (3) i
es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (4)

* Resistència:

✔

- Circulació de persones: força horitzontal qk t 0,8 kN/m (5)
- Circulació de persones i vehicles: força horitzontal qk t 1,6 kN/m (5)

SUA 1

SUA 2

SUA 2

Ϫ CONDICIONS DELS
TERRES: caigudes

Ϫ CONFIGURACIÓ DELS
ESPAIS DE CIRCULACIÓ:
protecció a impactes

Ϫ SUPERFICIES DE VIDRE:
protecció a impactes
Identificar les àrees de risc
d’impacte –a les portes i
(7)
paraments fixes - i protegir-les,
mitjançant:

SUA 2

Ϫ SUPERFICIES DE VIDRE:
senyalització Identificar les
grans superfícies de vidre que es
puguin confondre amb portes i
obertures, mitjançant:

SUA 2

Ϫ ELEMENTS
PRACTICABLES: protecció
a impactes i enganxades

* Interiors:

- No tenen juntes que sobresurtin més de 4mm
- Els elements sortints del nivell del paviment, petits i puntuals, no
han de sobresortir més de 12mm i el sortint de més de 6mm han
de formar angle amb el paviment < 45º (segons el sentit de
circulació)

✔

- Els desnivells d 5cm es resolen amb pendent d 25%

✔

- Les perforacions / forats dels terres són < al pas d’ una esfera de  15mm

✔

* Si hi ha barreres per delimitar les zones de circulació o alçada t 0,80m
* Altura lliure de pas o t 2,20m; portes o t 2,00m (zones interiors)

✔
✔
✔

* Protecció dels elements volats d’altura < 2m limitant-ne l’accés a ells permet la seva
detecció pels bastons de les persones amb discapacitat visual)

✔

* Protecció dels elements sortints de les parets que no arrenquin del terra i que presentin
risc d’impacte o entre una altura de 0,15m i 2,20m poden sobresortir d 0,15m

✔

* Passadissos d’amplada < 2,50m no són envaïts per l’obertura de les portes de pas
(11)
(excepte zones d’ocupació nul·la ) situades en el seus laterals (z. interior)
* Passadissos d’amplada  2,50m l’obertura de les portes de pas no ha d’envair
l’amplada mínima necessària per a les vies d’evacuació (z. interior)

✔

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte, o bé

✔

* Elements fixes que sobresurtin de les façanes o altura de col·locació t 2,20m (z. ext.)

* Resistir, sense trencar, un nivell
d’impacte -x (y) z- (8) en funció del
desnivell ('H) existent entre els dos
costats de la superfície de vidre:

'H < 0,55m o classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)

✔

0,55m d 'H d 12m o classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ”

✔

'H > 12m o classe “qualsevol (B ó C) 1”

* Senyalització visualment contrastada

(8)

✔

(8)

inferioro altura: 0,85m ÷1,10m, i
superior o altura: 1,50m y1,70m, o bé

✔

* Disposició de muntants separats a una distància d 0,60m, o bé

✔

* Col·locació d’un travesser a una altura entre 0,85m i 1,10m

✔

* Portes de vaivé o disposaran elements translúcids o transparents entre 0,70m i 1,50m
d’altura, com a mínim (interior)
* Portes corredisses d’accionament manual o es garanteix distància t 0,20m a qualsevol element fix

✔

* Portes de vianants automàtiques o tindran marcatge CE

✔

* Elements d’obertura i tancament automàtic o disposaran dispositius adequats al tipus
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge
CE

✔
✔

SUA 3

Ϫ RECINTES TANCATS:
immobilització

* La força d’obertura de les portes de sortida serà d 140 N (interior)

SUA 4

Ϫ IL·LUMINACIÓ

* Enllumenat normal
(valors mesurats a nivell
de terra, factor
d’uniformitat mig t 40%)

(els valors per a les escales i
rampes es recullen a l’apartat
corresponent)

* Enllumenat
d’emergència
(valors mesurats a nivell
de terra)

Nivell d’il·luminació, il·luminància E t
Ì en zones de circulació de:
- persones

INTERIOR EXTERIOR
100 lux

✔

20 lux

Ì en sortides i recorreguts d’evacuació:
- E t 1 lux al llarg de l’eix central

✔

- E t 0,5 lux en la banda central (12)
Ì instal·lacions manuals de PCI, equips de seguretat, quadres
d’enllumenat o E t 5 lux

(*)

✔
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2.2. Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS (continuació)

Contemplat en
projecte

(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant a zones interiors com a exteriors)

CONDICIONS
PARTICULARS

SUA 1

SUA

plurifamiliar (*)

Rampes en itineraris accessibles
Ϫ Pendent, p:

· RAMPES

Longitudinal

Transversal

* p  10% en trams < 3m de llargada

* p  2%

* p  8% en trams < 6m de llargada
* 4< p  6% en trams  9m de llargada
Ϫ Trams:

* amplada t 1,20m, i sempre donant resposta a l’amplada necessària per a evacuació (DB SI 3)
* llargària màxima tram d 9m (rectes o amb radi de curvatura t 30m)
* A l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície horitzontal t 1,20m de llargària en la direcció de la
rampa.

Ϫ Replans:

* entre trams sense canvi de direcció o amplada t la de la rampa; llargària t 1,50m (a l’eix)
* entre trams amb canvi direcció o l’amplada de la rampa no es reduirà al llarg del replà
* els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram

Ϫ Passamans

Per a rampes amb pendent (p): p t 6% I desnivell > 18,5cm
* continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -1,10m, i
* un altre a alçària entre 0,65m – 0,75m
* trams de rampa de l>3m o prolongació horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament t 4cm I el sistema de
subjecció no interfereix el pas continu de la ma.

Ϫ Elements
protectors
SUA 1

* Elements de protecció lateral d’alçària t 10cm per als costats oberts de les rampes amb pt 6% i
desnivell >18,50cm.

Rampes en itineraris no accessibles
Ϫ Pendent, p:

* 6% < p  12%

Ϫ Trams:

* amplada t 1,00m (veure fitxa garatge per a la configuració de la rampa per a vehicles i vianants)
* llargària màxima serà d 15m (D 135/1995 o itinerari practicable: llargària màxima sense replà d 10m)

Ϫ Replans:

* entre trams sense canvi de direcció o amplada t 1,00m; longitud t 1,50m
* entre trams amb canvi direcció o l’amplada de la rampa no es reduirà al llarg del replà
* a una distància < 0,40m de l’arrencada d’un tram, no hi haurà ni portes ni passadissos d’amplada < 1,20m

Ϫ Passamans

* col·locació 1 costat o

rampes amb desnivell > 0,55m i amplada d 1,20m

* col·locació 2 costats o

rampes amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m

* altura de col·locació o 0,90m y 1,10m (D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat” o entre 0,90m y 0,95m)
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament t 0,04m i el sistema de
subjecció no interferirà el pas continu de la ma.
SUA 1

Rampes per a circulació de persones i vehicles
Ϫ Pendent, p:

SUA 4

* p  16%

Qualsevol tipus de rampa:
Ϫ IL·LUMINACIÓ

* Enllumenat normal
(valors mesurats a nivell de terra,
factor d’uniformitat mig t 40%)

Nivell d’il·luminació, il·luminància E t
Ì en zones de circulació de:

INTERIOR

EXTERIO

100 lux

20 lux

- persones
* Enllumenat d’emergència
(valors mesurats a nivell de terra)

· ESCALES

SUA 1

Ϫ Graons:

Ϫ Trams:

Ϫ Replans:

(*)

Ì en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)
- E t 1 lux al llarg de l’eix central
- E t 0,5 lux en la banda central (12)

- frontal 0,13  F  0,185m
- estesa, E t 0,28m
- 0,54m  2F +E  0,70m (al llarg de tota l’escala)

✔

* Evacuació descendent o s’admeten graons sense frontal
o s’admeten graons amb ressalts

✔

* Evacuació ascendent o graons amb frontal (13) i sense discontinuïtats

✔

- amplada t 1,00m
- salvarà una altura d 3,20m
- podran ser rectes, corbats o mixtes
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa escala tots els graons tindran el mateix frontal
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el frontal podrà variar com a màxim ±10mm
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa estesa i mida t amplada de l’escala

✔

✔
✔

* entre trams sense canvi de direcció o amplada t 1,00m ; longitud t 1,00m
* entre trams amb canvi direcció o l’amplada de l’escala no es reduirà al llarg del replà
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Paràmetres del DB SU$ per donar compliment a les
exigències de Seguretat d’Utilització i accessibilitat
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SUA

plurifamiliar (*)

2.2. Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS (continuació)
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant a zones interiors com a exteriors)

Contemplat en
projecte
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CTE

Ϫ Passamans:

CONDICIONS
PARTICULARS
(Continuació)
· ESCALES

* col·locació 1 costat o escales amb desnivell > 0,55m i amplada d 1,20m

✔

* col·locació 2 costat o escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m

✔

- altura de col·locació o 0,90m y 1,10m (D.135/1995 “Codi d’Accessibilitat” o entre 0,90m y 0,95m)

✔

- seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament t 0,04m i el sistema de
subjecció no interferirà el pas continu de la ma.

✔

* Escales amb trams de traçat corbat: (paràmetres addicionals)
- estesa: E t 0,28m a 0,50m del costat més estret i E d 0,44m al costat més ample
el costat més estret serà t 0,17m per poder computar com a amplada útil
es mesurarà a cada graó, segons la direcció de la marxa.
- 0,54m  2F +E  0,70m a 0,50m d’ambdós extrems
* Escales amb trams mixtes: (paràmetres addicionals)
- l’estesa mesurada a l’eix del tram corbat serà t a l’estesa en els trams rectes
SUA 4

Ϫ Il·luminació

* Enllumenat normal
(valors mesurats a nivell de terra,
factor d’uniformitat mig t 40%)

Nivell d’il·luminació, il·luminància E t
Ì en zones de circulació de:
- pers ones

* Enllumenat d’emergència
(valors mesurats a nivell de terra)

INTERIOR

EXTERIOR

100 lux

20 lux

Ì en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)

✔

- E t 1 lux al llarg de l’eix central
- E t 0,5 lux en la banda central (12)

BANYS I CAMBRES
HIGIÈNIQUES ubicades
en espais comuns

SUA 2

Ϫ Dutxes i banyeres o la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (10)

SUA 3

Ϫ Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior

✔

✔
✔

Ϫ Il·luminació controlada des de l’interior

DIPÒSITS, POUS

SUA 6

Ϫ Estan equipats amb un sistema de protecció amb suficient rigidesa i resistència
Ϫ Disposen d’un sistema de tancament utilitzable, només, per personal autoritzat

LOCALS DE RISC

Garatge, trasters, etc. o Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge

Notes:
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)
(10)

(11)
(12)
(13)

En ampliació i canvis d’ús d’edificis existent, aquest DB només s’aplicarà a la part ampliada o a la part afectada pel canvi d’ús. A més, en ambdós casos, i quan sigui
exigible (segons el DB SUA 9) disposarà d’un itinerari accessible que la comuniqui amb la via pública.
En obres de reforma en les quals es mantingui l’ús, aquest DB només s’aplicarà als elements modificats per la reforma, sempre que això suposi una major adequació
a les condicions de seguretat d’utilització establertes al DB SUA
Baranes no escalables: En l’altura compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala no existiran punts de recolzament,
inclosos sortints sensiblement horitzontals amb més de 5cm de sortint. En l’altura compresa entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints que
tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fondària
S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a d 0,05m de la línia
d’inclinació de l’escala
Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior
Neteja de vidres des de l’interior: tota la superfície exterior d’envidrament estarà compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable
situat a una alçada d 1,30m
Àrees de risc d’impacte: Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat; Paraments fixes: àrea
compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m
Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio
plano”, en la que es fixen 3 paràmetres diferents per classificar els vidres: Ĵ (ȕ) ĳ - que el DB SUA anomena x (y) z.
Æ ȕ (“y” segons DB SUA) indica el tipus de ruptura (A, B ó C), que la mateixa norma UNE classifica: p.ex. la ruptura tipus B és la típica del vidre laminat, tipus C del
vidre trempat, etc.
Æ Ĵ i ĳ (“x” i “z” segons DB SUA) indiquen la classe més alta d’alçada de caiguda (1,2 ó 3) a la qual el producte no trenca o ho fa en les condicions fixades per
l’assaig. Les condicions d’assaig que s’especifiquen per a ĳ (“z” segons DB SUA) són més restrictives que per a Ĵ (“x” segons DB SUA)
Graons sense frontal (ús restringit):: La projecció de l’estesa es superposarà, com a mínim, 25mm. La mesura de l’estesa no inclourà la projecció vertical de l’estesa
del graó superior
Tot i que s’ha canviat la manera de definir les prestacions dels vidres (segons “Orden VIV/984/2009”), s’ha mantingut la nomenclatura antiga per a les portes i
tancaments de dutxes i banyeres (impacte nivell 3). Interpretem que es tracta d’un error i que el nivell d’impacte exigit correspon al més baix, és a dir el que pertoca
per a un desnivell entre els dos costats del vidre de 'H < 0,55m ( classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” )
Zones d’ocupació nul·la: zones zones on la presència de persones és ocasional, o bé a efectes de manteniment (definició DB SI-3 “Evacuació dels ocupants”
Terminologia)
La banda central de la via d’evacuació comprèn, com a mínim, la meitat de l’amplada de la via
Evacuació ascendent: El frontal ha de ser vertical o formant un angle 15º amb la vertical

(*)
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

D . 1 35 /1 995 C od i d ’ac ces s ib i l it a t

CTE DB SUA: SUA-9 Accessibilitat

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible per a tots els edificis

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

✔

✔

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i
adossats sense elements comuns)

Comunicació de
l’edificació amb:
- via pública
- zones comunes ext,
elements annexos.

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

 Itinerari practicable
* edificis t PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
 Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

ACCESSIBILITAT
VERTICAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat entre plantes
(necessitat
d’ascensor o previsió
del mateix)

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible amb ascensor accessible
o rampa accessible, en els següents supòsits:

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

✔

Edificis o establiments d’ús privat:

juliol de 2010

Oficina Consultora Tècnica. COAC

Edificis o establiments d’ús privat:

 Itinerari practicable:
* edificis t PB + 2PP que no disposin d’ascensor
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
* aparcaments > 40places

✔

* edificis > PB + 2PP
2
* edificis / establiments amb Su > 200 m
(exclosa planta accés)
2
* plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m
* plantes amb elements accessibles

Comunicació de les
entitats amb:
- planta accés
(via pública)
- espais, instal·lacions
i dependències d’ús
comunitari

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat en una
mateixa planta

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt d’accés de la planta amb:
* elements adaptats  taula d’usos públics

✔

✔

* zones d’ús públic
* origen d’evacuació de les zones d’ús privat
* tots els elements accessibles

Edificis o establiments d’ús privat:
 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:
* entitats o espais
* dependències d’ús comunitari
Comunicació punt d’
accés a la planta amb:
- les entitats o espais
- instal·lacions i
dependències d’ús
comunitari

Referència de projecte
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DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

- Amplada:  0,90 m

228

- Accés a l’edifici:
S’admet un desnivell  2 cm que s’arrodonirà o
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.

- No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.

* tindran un sòcol inferior t 0,30m d’alçada, llevat de que
el vidre sigui de seguretat.
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada
t 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color.

- Portes de vidre:

 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà  0,80 m
- Alçada:  2,00 m
- Espai lliure de gir:
a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un 1,50 m.
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió
o palanca.

- Amplada:

- Paviment: és no lliscant

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un 1,20 m
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure
un cercle de 1,50m.

- Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

Referència de projecte

GRAONS

PORTES
garantiran

PARÀMETRES
GENERALS

✔

✔

✔

- No s’admeten graons

- Portes de vidre:
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)
* si no disposen d’elements que permetin la seva
identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons
apartat 1.4 (DB SUA-2)

- Mecanismes d’obertura i tancament:
* altura de col·locació : 0,80m y 1,20m
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb
una sola ma, o bé són automàtics
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada 0,30m

- Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal
1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la
porta)

- Amplada:  0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla)
(en posició de màx. obertura | amplada lliure de pas
reduït el gruix de la fulla  0,78 m)
- Alçada:  2,00 m

- Senyalització dels itineraris accessibles:
mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús
privat quan hi hagi varis recorreguts alternatius.
sempre en edificis d’ús públic
amb bandes de senyalització visuals i tàctil
sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible
que comunica la via pública amb els punts d’atenció o
“crida” accessibles. (característiques segons SUA-9 2.2)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

- Paviment: grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1)
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres)
pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i
arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,
- Pendent:  4% (longitudinal)
 2% (transversal)

✔

✔

✔

- Espai de gir:   1,50 m (lliure d’obstacles)
* al vestíbul d’entrada (o portal),
* al fons de passadissos de >10m,
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió

- Amplada:  1,20 m
S’admet estretaments puntuals: A  1,00m per a longitud
0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas
- Alçada:  2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)
- Canvis de direcció: no es contempla (amplada pas 1,20 m)

✔

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

Itineraris

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h a b i tat g e)

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació
✔

- Accés a l’edifici:
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada d 12cm, a l’entrada de l’edifici.

- No inclou cap tram d’escala.
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària
mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és  14 cm.

- Amplada:  0,80 m
- Alçada:  2,00 m
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure
un cercle de  1,20 m, sense ser escombrat
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior
de la cabina de l’ascensor)
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un cercle de  1,20 m.

- Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

- Amplada:  0,90 m

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

DB SUA / D135/95

2/5

Oficina Consultora Tècnica. COAC

juliol de 2010

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

- Els replans intermedis tindran una llargada
mínima de 1,50 m en la direcció de circulació.

228

- Barreres - Baranes: a ambdós costats
protecció, - Passamans:
Passamans situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb
i
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
Elements
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
protectors: rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm dels
paraments verticals.
- Element de protecció lateral: es disposa
longitudinalment amb una alçària t 10 cm per
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i
bastons)

- Replans:

- La llargada de cada tram és d 20 m.
- En la unió de trams de diferent pendent
es col·loquen replans intermedis.
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha
un replà de 1,50 m de llargada mínima.
✔

S’admet d 2% en rampes exteriors

- Trams:

- transversal:

✔

d 12% trams < 3m de llargada
d 10% trams entre 3 i 10m de llargada
d 8% trams > 10m de llargada

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Pendents - longitudinal:

Referència de projecte

RAMPES

Itineraris

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents

✔

d 2%

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m
- Passamans: per a rampes amb:
p  6% i desnivell > 18,5cm.
* continus i als dos costats a una altura entre 0,90m 1,10m, i
* un altre a una altura entre 0,65 - 0,75m
* trams de rampa de l > 3m | prolongació
horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment,
separats del parament  0,04m i el sistema de
subjecció no interfereix el pas continu de la ma
- Elements de protecció lateral: per als costats
oberts de les rampes amb p  6% i desnivell >
18,5cm i amb una alçària t 10 cm

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de la rampa no es reduirà

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de la rampa
longitud  1,50 m (mesurada a l’eix)

- llargada màxima tram d 9 m.
- amplada  1,20m
- rectes o amb radi de curvatura  30m
- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície
horitzontal  1,20m de long. en la direcció de la
rampa

- transversal:

- longitudinal: d 10%
trams < 3m de llargada
d 8%
trams < 6m de llargada
4< p d 6% trams < 9m de llargada

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

✔

✔

✔

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h a b i tat g e)

✔

(als dos extrems d’una rampa hi ha un espai lliure
amb una fondària de 1,20 m)

- En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai
lliure amb una fondària de 1,20 m.

- Barreres - Passamà: com a mínim a un costat
protecció, - El passamà està situat a una alçada entre
Passamans
0,90 i 0,95 m.
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents - longitudinal: d 12% per a trams d 10 m de llargada
- transversal: s’admet d 2% en rampes exteriors

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

DB SUA / D135/95
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DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

✔

- Senyalització:

- La cabina en disposa a una alçada entre
0,90 i 0,95 m.

- Passamans:

228

- Indicació del nombre de cada planta amb
número en alt relleu (dimensió 10 x 10 cm)
i col·locat a una alçada d’1,40m des del terra
(al costat de la porta de l’ascensor)

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet
adaptar la ma) amb una secció igual o
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm
dels paraments verticals.

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra.
- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu.

- amplada: t 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un
1,50 m.

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: són automàtiques

- sentit d’accés t 1,40 m
- sentit perpendicular t 1,10 m

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Botoneres:

- Portes

cabina

- Dimensions

Referència de projecte

ASCENSOR

Itineraris

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

✔

- Su > 1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,10 x 1,40m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m

- Su  1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,00 x 1,25m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m

✔

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

- Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic
en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la
cabina)

- Passamans:

- Botoneres:

- Paràmetres generals:
Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de
personas, incluyendo personas con discapacidad”.

- Dimensions
cabina:

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

✔

✔

✔

✔

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h a b i tat g e)

- Botoneres:

- Portes:

- Dimensions
cabina:

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra

- davant de les portes es pot inscriure un 1,20 m
sense ser escombrat per l’obertura de la porta

- amplada: t 0,80 m.

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: podes ser automàtiques o manuals

- sentit d’accés t 1,20 m
- sentit perpendicular t 0,90 m
- superfície t 1,20 m2

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

DB SUA / D135/95
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Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

Escales. Configuració
D ’ Ú S P Ú B L I C ( Ad a p t a d e s ) ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
ESCALES

✔

t 1,00 m

- Amplada

- Altura de pas t 2,10 m
- frontal F  0,16m

- Graons:

✔

D ’ Ú S P Ú B L I C (DB SUA-1)
- Amplada

- en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 ✔
-  1,00m si comunica amb una zona accessible

- Altura de pas

t 2,20 m

✔

- Graons:

- frontal 0,13  F  0,175m

✔

- estesa, E t 0,28m

- estesa, E t 0,30m

- 0,54m  2F +E  0,70m (al llarg de tota l’escala)

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,
E t 0,30m a 0,40m de la part interior)

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical
de l’estesa del graó superior

juliol de 2010

Oficina Consultora Tècnica. COAC

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix
amb l’alçària (no tenen ressalts)

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

✔

- els graons no tenen ressalts (bocel)
- graons amb frontal , vertical o formant un angle 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari
accessible alternatiu)

- nombre de graons seguits  12.

- Trams:

- Trams:

- salvarà una altura d 2,25m

✔

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podrà variar com a màxim ±10mm
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa
- Replans:

- Els replans intermedis tindran una llargada
 1,20 m.

✔

- Replans:

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de l’escala
longitud  1,00 m (mesurada a l’eix)

✔

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de l’escala no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram
- replans de planta:
* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment
en l’arrencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de l’itinerari i gravat direccional
perpendicular a l’eix de l’escala)
* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graó d’un tram.
- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- Passamans: a ambdós costats a una altura
entre 0,90 i 0,95m

✔

* disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm
dels paraments verticals.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- col·locació 1 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada d 1,20m

✔

- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
- passamà intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col·locació o 0,90m y 1,10m
- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats
del parament t 0,04m i el sistema de subjecció no
interferirà el pas continu de la ma.

Referència de projecte
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3. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
Les condicions de seguretat en cas d’incendi dels espais ampliats o reformats
compleixen les exigències bàsiques DB SI del CTE, i venen definides al projecte
annex redactat per l’empresa ALTIMIRAS ENGINYERS CONSULTORS SLP.

4. SALUBRITAT
L’edifici projectat satisfà les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la
protecció enfront de la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments
nous), la recollida i evacuació de residus i la qualitat de l’aire interior i de l’entorn
exterior, també disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació
d’aigües residuals i pluvials.
Les actuacions projectades donen compliment a aquestes exigències de la següent
manera:
-

Afectació en protecció enfront de la humitat, recollida i evacuació de residus,
qualitat de l’aire interior, subministrament d’aigua i evacuació d’aigües.

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici:
HS 4.1 Protecció enfront de la humitat (HS 1)
L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció enfront de la humitat.
Els nous sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte
els següents paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència:
Pel que fa al disseny de les façanes:
- Zona eòlica C;
- Zona pluviomètrica III;
- Altura de coronament de l’edifici entre 16 i 40 m.
Per al disseny de murs:
- La façana del nou edifici en plantes soterrani i baixa serà de plaques
d’aglomerat de ciment tipus AQUAPANEL o equivalent.
HS 4.2 Recollida i evacuació de residus (HS 2)
S’habilitarà un dipòsit enterrat amb una trampilla d’accés al paviment de planta
baixa, situat en una de les entrades de l’edifici de manteniment, per la recollida de
residus del futur laboratori.
Així mateix, es disposaran espais adients de recollida de residus on es reciclaran de
les cinc fraccions de residus ordinaris (envasos lleugers, matèria orgànica,
paper/cartró, vidre i varis).
HS 4.3 Qualitat de l’aire (HS 3)
L’edifici disposarà de condicions de ventilació per assolir dos objectius:
- Garantir les exigències bàsiques de qualitat interior de l’aire, HS 3
- Millorar el confort i l’estalvi d’energia.
Pel que fa a la ventilació com a qualitat de l’aire interior:
- L’edifici ventilarà a totes les façanes;

-

L’interior de l’edifici disposarà de sistemes de ventilació segons les
especificacions del DB HS 3, el Decret d’habitabilitat i les Ordenances
Municipals.

Pel què fa a la ventilació com a millora del confort i l’estalvi d’energia:
- El disseny de l’edifici facilita la ventilació creuada, de manera que es podran
aconseguir les condicions de confort interior de forma natural en certes
èpoques de l’any reduint el consum de les instalꞏlacions tèrmiques.
HS 4.4 Subministrament d’aigua (HS 4) i Evacuació d’aigües (HS-5)
Les exigències de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües del CTE es
defineixen al projecte annex redactat per l’empresa ALTIMIRAS ENGINYERS
CONSULTORS S.L.P.
-

Execució de la instalꞏlació de subministrament i evacuació d’aigües de l’edifici.

Veure fitxa justificativa “Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
exigències d’Habitabilitat, Salubritat”.

HS

Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
exigències d’Habitabilitat, Salubritat

CTE

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006 , RD 1371/2007 i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/2007 i 25/1/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT
Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE)
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”
MURS
Coeficient de permeabilitat del terreny
Presència d’aigua

(2)

(1)

Ks (cm/s)

Taula 2

-2

10-5<Ks<10-2

Alta

Mitja

t 10

d 10

-5

✔

Baixa

✔

Grau d’impermeabilitat

(3)

1

TERRES
Coeficient de permeabilitat del terreny
Presència d’aigua

(2)

(1)

Alta

Taula 2

-5

d 10

> 10

Ks (cm/s)

Mitja

Baixa

IV

V

✔ Grau d’impermeabilitat
✔ (4)

1

FAÇANES
Zona Pluviomètrica

(5)

Taula 5I

II

III

Zona eòlica

Tot Catalunya és zona eòlica C

Altura de coronació de la façana sobre el terreny (m)
Classe d’entorn

✔

(6)

Taula 6

d 15

16-40
E0

✔

Grau d’impermeabilitat

✔

(7)

3

41-100
E1

✔

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1
Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament.

✔

✔

CTE

HS

Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
exigències d’Habitabilitat, Salubritat
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS

Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE)
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”
Edificis
d’habitatges

Edificis
d’altres usos

Espais comuns de l’edifici

Interior de l’habitatge

En funció del sistema de
recollida municipal o

Previsió de magatzem o espai de
reserva

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta

L’edifici disposa d’un magatzem
de contenidors

Contenidors de la brossa al carrer

L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu
interior d’espais per
emmagatzemar les cinc fraccions
dels residus ordinaris.

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2

✔

CTE

Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
exigències d’Habitabilitat, Salubritat

HS
P. BÀSIC
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serà objecte de les accions legals escaients, d’acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

CTE RD. 314/2006, RD. 1371/2007, Orden VIV/984/2009 i Orden FOM/588/2017.
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HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior DUW3DUW,&7(
³(OVHGL¿FLVGLVSRVDUDQGHPLWMDQVSHUTXqHOVVHXVUHFLQWHVHVSXJXLQYHQWLODUDGHTXDGDPHQWHOLPLQDQWHOVFRQWDPLQDQWVTXHHVSURGXHL[LQGH
PDQHUDKDELWXDOGXUDQWO¶~VQRUPDOGHOVHGL¿FLVGHIRUPDTXHV¶DSRUWLXQFDEDOVX¿FLHQWG¶DLUHH[WHULRULHVJDUDQWHL[LO¶H[WUDFFLyLH[SXOVLyGH
O¶DLUHYLFLDWSHOVFRQWDPLQDQWV
3HU WDO GH OLPLWDU HO ULVF GH FRQWDPLQDFLy GH O¶DLUH LQWHULRU GHOV HGL¿FLV L GH O¶HQWRUQ H[WHULRU GH IDoDQHV L SDWLV O¶HYDFXDFLy GHOV SURGXFWHV GH
OD FRPEXVWLy GH OHV LQVWDOāODFLRQV WqUPLTXHV HV SURGXLUj DPE FDUjFWHU JHQHUDO SHU OD FREHUWD GH O¶HGL¿FL DPE LQGHSHQGqQFLD GHO WLSXV GH
FRPEXVWLEOHLGHO¶DSDUHOOTXHV¶XWLOLW]LG¶DFRUGDPEODUHJODPHQWDFLyHVSHFt¿FDVREUHLQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHV´
I. VENTILACIÓ:
HABITATGES
(Locals habitables)

Ventilació general (2) sistema: híbrid, o bé mecànic
(1)

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)
- 6¶DSRUWDUjXQFDEDOG¶DLUHH[WHULRUVX¿FLHQWSHUDVVROLUTXHHQFDGDORFDOODFRQFHQWUDFLyPLWMDDQXDOGH
CO2 VLJXLSSPLTXHO¶DFXPXODWDQXDOGH&22 TXHH[FHGHL[LSSPVLJXLSSPāKHQ
DPEGyVFDVRVDPEOHVFRQGLFLRQVGHGLVVHQ\GHO¶$SqQGL[&(3)GHO'%+6
- (OFDEDOG¶DLUHH[WHULRUDSRUWDWVHUjVX¿FLHQWSHUDHOLPLQDUHOVFRQWDPLQDQWVQRGLUHFWDPHQWUHODFLRQDWV
DPEODSUHVqQFLDKXPDQD$TXHVWDFRQGLFLyHVFRQVLGHUDVDWLVIHWDDPEO¶HVWDEOLPHQWG¶XQFDEDOPtQLP
G¶OVSHUORFDOKDELWDEOHHQHOVSHUtRGHVGHQRRFXSDFLy
Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).
Taula 2.1 DB HS 3 &DEDOVPtQLPVSHUDYHQWLODFLyGHFDEDOFRQVWDQWHQORFDOVKDELWDEOHV

Cabals mínims (4)
- 1 de principal:
Admissió d’aire Dormitoris
des de l’espai
- altres dormitoris:
exterior (5)
Sales d’estar i menjadors:
Extracció
d’aire viciat (6)

Habitatge amb:
0-1D
2D
ш3D
8 l/s
8 l/s
8 l/s
4 l/s
4 l/s
6 l/s
8 l/s
10 l/s

Locals humits

Mínim per local:

6 l/s

7 l/s

8 l/s

Habitatge

Mínim en total:

12 l/s

24 l/s

33 l/s

(L’$SqQGL[& del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)
Ventilació addicional
- (VGLVSRVDUjG¶XQVLVWHPDTXHSHUPHWLH[WUHXUHHOVFRQWDPLQDQWVTXHHVSURGXHL[HQGXUDQWO¶~VGH
O¶DSDUHOOGHFRFFLyGHODFXLQDGHIRUPDLQGHSHQGHQWGHODYHQWLODFLyJHQHUDOGHOVORFDOVKDELWDEOHV
Àmbit: Cuina

Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7)

Ventilació complementària
Àmbit: Sala d’estar,
menjador, dormitoris
i cuina.
Locals no habitables
- Magatzem de residus
- Trasters
- Aparcaments

Locals d’altres tipus

Elements:

Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable ш 1/20 de la superfície útil de l’estança.

- /¶DSRUWDFLyGHFDEDOG¶DLUHH[WHULRUVHUjVX¿FLHQWSHUDHOLPLQDUHOVFRQWDPLQDQWVSURSLVGHO¶~VGHFDGD
ORFDO KXPLWDWVRORUVFRPSRVWRVRUJjQLFVLHQHOVDSDUFDPHQWVPRQz[LGGHFDUERQLLz[LGVGHQLWURJHQ 
El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de
cabal constant o variable(8):
Taula 2.2 DB HS 3 &DEDOVGHYHQWLODFLyPtQLPVHQORFDOVQRKDELWDEOHV
MAGATZEM DE RESIDUS
(QHGL¿FLVG¶KDELWDWJH(9)

TRASTERS
(QHGL¿FLVG¶KDELWDWJH

APARCAMENTS

Cabal mínim:

10 l/s m2

0,7 l/s m2

120 l/s plaça

Sistema de
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé
Mecànic

Natural, o bé
Mecànic
✔

- Cal observar les condicions establertes pel RITE.

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:
(VSURGXLUjDPEFDUjFWHUJHQHUDOSHUODFREHUWDGHO¶HGL¿FLLG¶DFRUGDODUHJODPHQWDFLyHVSHFt¿FDVREUHLQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHV(10)
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serà objecte de les accions legals escaients, d’acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

CTE RD. 314/2006, RD. 1371/2007, Orden VIV/984/2009 i Orden FOM/588/2017.

notes:
(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.
(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).
(3) $SqQGL[&&RQGLFLRQVGHGLVVHQ\SHUDODGHWHUPLQDFLyGHOFDEDOGHYHQWLODFLyGHOVORFDOVKDELWDEOHVGHOVKDELWDWJHV
(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: &DEDOVPtQLPVSHUDYHQWLODFLyGHFDEDOFRQVWDQWHQORFDOVKDELWDEOHV
Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors.
-

Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d’estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals
de ventilació s’assimilaran als de sales d’estar i menjadors.

-

Als locals secs destinats a varis usos se’ls aplicarà el cabal corresponent a l’ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.
-

Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustarlos per tal de garantir l’equilibri de cabals.
(5) (QJHQHUDOOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOVHVSDLVH[WHULRUVYHQHQGH¿QLGHVSHUOHVQRUPDWLYHVG¶KDELWDELOLWDWG¶jPELWFDWDOjREpPXQLFLSDO
(QDEVqQFLDG¶DTXHVWHVOHVFRQGLFLRQVGHOVHVSDLVH[WHULRUVDDTXHVWVHIHFWHVVHUDQOHVGH¿QLGHVHQHO'%+6DSDUWDW
-

(OVHVSDLVH[WHULRUVLHOVSDWLVKDQGHSHUPHWUHTXHHQODVHYDSODQWDHVSXJXLLQVFULXUHXQFHUFOHGHGLjPHWUH'+VHQW+
O¶DOWXUDGHOWDQFDPHQWPpVEDL[GHOVTXHHOVGHOLPLWHQL'P

(6) L’expulsió de l’aire viciat V¶KDGHIHUDO¿QDOGHOFRQGXFWHG¶H[WUDFFLyGHVSUpVGHO¶DVSLUDGRU
-

3HUVREUHGHODFREHUWDGHO¶HGL¿FLVLHVWUDFWDG¶XQVLVWHPDKtEULGPFRPDPtQLPPVLpVWUDQVLWDEOHVXSHUDUO¶DOWXUDGH
qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a
XQDGLVWjQFLDP

-

6HSDUDGDPFRPDPtQLPGHTXDOVHYROHOHPHQWG¶HQWUDGDG¶DLUH REHUWXUDG¶DGPLVVLySRUWDH[WHULRUR¿QHVWUDERFDG¶DGPLVVLy L
de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual.

(7) /¶DSDUWDWGHO&7('%+6SHUPHWIHUO¶H[WUDFFLyPHFjQLFDGHO¶DSDUHOOGHFRFFLyDPEFRQGXFWHVLQGLYLGXDOVRFROāOHFWLXVLHO
D.141/2012 Condicions PtQLPHVG¶KDELWDELOLWDWHVWDEOHL[TXHO¶H[WUDFFLyGHOHVFXLQHVHVIDUjDPEFRQGXFWHV¿QVDODFREHUWDGHO¶HGL¿FL
(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o
un altre tipus de sistema.
(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de
ventilació.
(10) 5HJODPHQWDFLyHVSHFt¿FDVREUHLQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHV5HJODPHQWG¶LQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHVHQHOVHGL¿FLV5,7( 5' 
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Exigències bàsiques HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible,
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua.
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

Qualitat de l’aigua

 L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.
 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació a més de no disminuir la vida
útil de la instal·lació.
 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens
patògens.

Protecció contra retorns

Sistemes antiretorn:

 Se’n disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran
discontinuïtats entre:

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i
equips de la instal·lació

Buidat de la xarxa:

 Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat

Cabals
instantanis mínims:

Aigua Freda

Condicions mínimes
de subministrament
als punts de consum

q  0,04l/s  urinaris amb cisterna
q  0,05l/s  “pileta” de rentamans
q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor
q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada
q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador
q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)
q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica
q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg)

✔

✔

✔

Aigua Calenta (ACS)
q  0,03l/s  “pileta de rentamans
q  0,065l/s  rentamans, bidet
q  0,10l/s  dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig,
aixeta aïllada
q  0,15l/s  banyera < 1,40m rentadora domèstica
q  0,20l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica,
rentavaixelles industrial (20 serveis)
q  0,40l/s  rentadora industrial (8kg)

Pressió:

 Pressió mínima: Aixetes, en general o P  100kPa
Escalfadors i fluxors o P  150kPa
 Pressió màxima: Qualsevol punt de consum o P  500kPa

Manteniment

SENYALITZACIÓ

Aigua no apta per al
consum

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a
considerar

Temperatura d’ACS:

 Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge)

Dimensions dels locals

 Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per
poder realitzar-lo correctament.
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats)

Accessibilitat de la
instal·lació

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres.
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars)

Identificació

 Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin
aigua no apta per al consum.

✔

Comptatge

 Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a
cada unitat de consum individualitzable.

✔

Xarxa de retorn d’ACS

 La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del
punt de producció fins al punt de consum més allunyat la longitud
de la canonada sigui > 15m

✔

Dispositius d’estalvi
d’aigua

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors
en disposaran.

✔

✔
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HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES
Exigències bàsiques HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

Objecte

 La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació
d’altre tipus de residus.
 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.

✔

Ventilació

 Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el
correcte funcionament dels tancaments hidràulics.

✔

Traçat

 El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior.

✔

Dimensionat

 Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en
condicions segures.

✔

Manteniment

 Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran arquetes o registres.

✔

FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT
Disseny de façanes

ÀMBIT D’APLICACIÓ

(art. 2 de la Part I del CTE)

✔

Façanes
Mitgeres descobertes

D E F I N I C I Ó D E L G R A U D ’ I M P E R ME A B I L I T A T D E L E S F A Ç A N E S
Zona Pluviomètrica Taula 5 I

II

III

Zona eòlica

✔

IV

Altura de coronació de la façana sobre el terreny (m)

d 15

16-40

Classe d’entorn Taula 6

Grau d’impermeabilitat

V

Tot Catalunya és zona eòlica C

✔

✔

41-100

E0

E1

3

✔

CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES
FAÇANA CARA
VISTA

Amb
cambra
d’aire

Ventilada

Grau d 5

B3+C1

No
ventilada

Grau d 2

B1+C1+J1+N1

C1+H1+J2+N2

Grau d 3

B1+C1+H1+J2+N2

B2+C1+J1+N1

Grau d 4

B2+C1+H1+J2+N2

Grau d 5

B3+C1

Grau d 2

B1+C1+J1+N1

Grau d 3

B1+C1+H1+J2+N2

Grau d 5

B3+C1

Grau d 5

B3+C1

aïllament no
hidròfil a l’exterior
del full principal

Grau d 4

R1+B2+C1

Grau d 5

B3+C1

aïllament situat
a la cambra d’aire

Grau d 4

R1+B2+C1

Grau d 5

B3+C1

aïllament no
hidròfil a l’exterior
del full principal

Grau d 4

R1+B2+C1

Grau d 5

R3+C1

aïllament a l'interior Grau d 2
del full principal
Grau d 3

R1+C1

Grau d 5

R3+C1

Ventilada aïllament no
hidròfil a l’exterior
del full principal

Grau d 5

B3+C1

aïllament situat
a la cambra d’aire

Grau d 4

R2+C1

Grau d 5

R3+C1

Grau d 4

R1+B2+C1

Grau d 5

R2+B1+C1

Grau d 5

R3+C1

Sense cambra d’aire

FAÇANA AMB
REVESTIMENT
CONTINU

Amb
cambra
d’aire

Ventilada
No
ventilada

Sense cambra d’aire

FAÇANA AMB
REVESTIMENT
DISCONTINU

Amb
cambra
d’aire

No
ventilada
Sense cambra d’aire

C1+H1+J2+N2

R1+B1+C1
B3+C1

R2+B1+C1

B3+C1

R2+B1+C1

B3+C1

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS
Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es
reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui.

Agost 2007
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5. PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL
L’edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques de protecció contra el soroll (HR).
Pel que fa a soroll aeri, es disposaran particions amb plaques de guix laminat amb
aïllament al seu interior, garantint un correcte aïllament acústic entre estances. Els
tancaments de façana garantiran també l’aïllament amb l’exterior.
No es disposen elements constructius de separació horitzontals, de manera que no
s’han de prendre mesures pel que fa a soroll d’impacte.
Les instalꞏlacions es disposaran convenientment aïllades per tal de limitar-ne el soroll
i les vibracions
S’han realitzat les fitxes justificatives de l'opció general d'aïllament acústic que
recullen el compliment dels valors límit d'aïllament.

Annex K Fitxes justificatives
K.1

Fitxes justificatives de l'opció simplificada d'aïllament acústic

Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit d'aïllament acústic
mitjançant l'opció simplificada.
Envans. (apartat 3.1.2.3.3)
Característiques
de projecte
exigides
2
m (kg/m )=
48
25
≥
RA (dBA)=
51
43
≥

Tipus
ENVANS D’ENTRAMAT AUTOPORTANT

Elements de separació verticals entre recintes (apartat 3.1.2.3.4)
Deu comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació verticals situats entre:
a)
un recinte d'una unitat d'ús i qualsevol altre de l'edifici;
b) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instalꞏlacions o un recinte d'activitat.
Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cada element de separació vertical diferent, projectats entre a) i b)

Solució d'elements de separació verticals entre:…………………………………………………………………………................
Característiques
Elements constructius
Tipus
exigides
de projecte
2
m (kg/m )=
≥
Element de separació vertical
Element base
RA (dBA)=
≥
Extradosat pels
RA (dBA)=
≥
dos costats
Element de separació vertical amb
Porta o finestra
20
RA (dBA)=
≥
portes i/o finestres
30
Tancament
50
RA (dBA)=
≥
Condicions de les façanes a les quals emprenen els elements de separació verticals
Tipus
Façana

Característiques
de projecte
exigides
2
m (kg/m )=
≥
RA (dBA)=
≥

Elements de separació horitzontals entre recintes (apartat 3.1.2.3.5)
Deu comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació horitzontals situats entre:
a)
un recinte d'una unitat d'ús i qualsevol altre de l'edifici;
b) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instalꞏlacions o un recinte d'activitat.
Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cada element de separació horitzontal diferent, projectats entre a) i b)

Solució d'elements de separació horitzontals entre:………………………………………………………………………................
Característiques
Elements constructius
Tipus
de projecte
exigides
2
m (kg/m )=
≥
Element de separació horitzontal
Forjat
RA (dBA)=
≥
RA (dBA)=
≥
Terra flotant
Lw (db)=
≥
Sostre
RA (dBA)=
≥
suspès

Mitgeres. (apartat 3.1.2.4)
Característiques
de projecte
exigides
RA (dBA)=
45
≥

Tipus

HR K-1

Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior (apartat 3.1.2.5)
Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l'aire exterior: FAÇANA VISTA AMB TRASDOSSAT AUTOPORTANT
INTERIOR AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT
(1)
Elements
Característiques
Àrea
Tipus
% Buits
2
constructius
(m )
de projecte
exigides
RA,tr(dBA)
30
52
Part cega
=Sc
=
≥
RA,tr(dBA)
Buits
=Sh
30
=
30
≥
(1)

Àrea de la part cega o del forat vista des de l'interior del recinte considerat.

HR K-2

6. ESTALVI D’ENERGIA HE
L’edifici satisfarà les exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE) garantint la
limitació del consum i la demanda energètica, incorporant instalꞏlacions tèrmiques
amb el rendiment adequat i disposant de sistemes d’ilꞏluminació eficient.
A les façanes exposades a la radiació solar, es disposaran elements de protecció
solar que permetin reduir la incidència directa del sol a l’interior de l’edifici a les
èpoques de calor.
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici.
HE 4.8.1 Limitació del consum energètic (HE 0)
L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-0 del CTE: Limitació del consum
energètic. Totes les dades corresponents a la limitació del consum energètic es
troben recollides al projecte annex redactat per ALTIMIRAS ENGINYERS
CONSULTORS SLP.
HE 4.8.2 Limitació de la demanda energètica (HE 1)
L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda
energètica. Aquests paràmetres s’apliquen a la totalitat de tancaments nous,
mitjançant la utilització de sistemes constructius convenientment aïllats, i existents,
mitjançant la disposició de trasdossats interiors. Totes les dades corresponents a la
limitació de la demanda energètica es troben recollides al projecte annex redactat
per ALTIMIRAS ENGINYERS CONSULTORS SLP.
HE 4.8.3 Rendiment de les instalꞏlacions tèrmiques (HE2)
L’edifici disposa d’instalꞏlacions tèrmiques noves (calefacció i refrigeració)
apropiades per garantir el benestar dels ocupants i regulant el rendiment de les
mateixes i dels seus equips, donant compliment al Reglament d’instalꞏlacions
tèrmiques, RITE. La definició de les instalꞏlacions es fa al projecte annex redactat per
ALTIMIRAS ENGINYERS CONSULTORS SLP.
HE 4.8.4 Eficiència energètica de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació (HE 3)
L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-3 del CTE: Eficiència energètica de les
instalꞏlacions d’ilꞏluminació. La definició de les instalꞏlacions es fa al projecte annex
redactat per ALTIMIRAS ENGINYERS CONSULTORS SLP.
HE 4.8.5 Contribució solar mínima per a la producció d’ACS (HE 4)
L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-4 del CTE: Contribució solar mínima
d’aigua calenta sanitària. La definició de les instalꞏlacions es fa al projecte annex
redactat per ALTIMIRAS ENGINYERS CONSULTORS SLP.
HE 4.8.6 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica (HE 5)
L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-5 del CTE: Contribució fotovoltaica
mínima de l’energia elèctrica. La definició de les instalꞏlacions es fa al projecte annex
redactat per ALTIMIRAS ENGINYERS CONSULTORS SLP.

III. ANNEXOS A LA MEMÒRIA
1. ANNEX D’ESTRUCTURA

MEMÒRIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA
Projecte
Ampliació laboratoris Hospital
Vic

MEMÒRIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA.

1.-

Descripció i justificació de la solució estructural adoptada.
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1.-

Descripció i justificació de la solució estructural adoptada.

Es tracta de l'ampliació dels Laboratoris de l'Hospital Universitari de Vic, sobre un edifici
existent de planta soterrani i planta pis. Aquest fet condiciona la tipologia estructural
escollida per l'ampliació, així com la solució constructiva plantejada.
L'estructura es resolt tant verticalment com horitzontalment amb estructura metàl.lica de
pilars i jàsseres metàl.liques. Donat que l'edifici en planta baixa es troba en ús i es fa una
remunta a sobre, la proposta estructural parteix d'una estructura que salvi l'existent,
construïda al damunt amb la mínima afectació possible a l'existent.
Per aconseguir això es realitza una fonamentació amb sabates superficials a 15 kg/cm2 a
la zona on l'estrat rocós és superficial i a base de micropilotatge i encepats on l'estrat
rocós es troba en profunditat, fins a 5 metres de la cota actual. Això fa que més de la
meitat dels pilars es fonamentin amb aquesta segona tipologia de fonaments. També
existeix un pilar que ha de salvar un túnel d'instal.lacions existent, per la qual cosa es
micropilota i s'executa un encepat damunt. Caldrà verificar a obra les altures disponibles,
car l'encep té 100 cm de cantell. A l'extrem sud tenim una planta soterrani que és tota
exterior pel sud, que es fonamenta a base de pous de formigó pobre, ja que aquesta zona
és accessible amb maquinària convencional. S'executen sabates per als murs de formigó i
el fossat del ascensors. Els pilars metàl.lics del nucli principal de comunicacions arrenquen
en aquesta cota, també tres pilars principals de l'estructura, que queden subjectats per
lloses massisses de formigó i creuetes de punxonament embegudes. Aquests pilars que
quedaran dins un soterrani caldrà protegir-los a l'oxidació. És possible també el seu
formigonat addicional com a pilar mixt per protegir-los.
L'edifici en planta és un rectangle d'aproximadament 27 x 36 metres que té dos nuclis de
comunicacions als extrems, un d'ells que arriba al soterrani. Es disposen jàsseres
metàl.liques en el sentit llarg de 12 metres, tipus HEB-700 amb connectors metàl.lics i al
damunt un forjat de plaques prefabricades de formigó postensat de 120 cm d'ample i 4
cables, amb un baix pes propi en el sentit dels 9 metres de llum, per tal de no perjudicar
l'estructura metàl.lica. Aquestes plaques de 27,5 cm de cantell es complementen a obra
amb una capa de compressió de 7,0 cm que omple els nervis també per millorar la
connexió a tallant. Es valorarà amb el fabricant la col.locació de reforç a tallant segons
recolzament real a obra que figura als plànols. La resta de forjat a la zona nuclis és amb
forjat col.laborant que treballa d'encofrat perdut en situació de foc. Tota l'estructura
metàl.lica s'haurà de protegir a foc.
Al sostre planta baixa existeix una zona on s'amplia el perímetre edificat existent de sostre
planta baixa que es resol amb forjat col.laborant també. La resta d'aquest forjat és un forjat
de biguetes unidireccional sense forjar, on es recolza directament el terra tècnic. Aquest
forjat es munta directament sobre la coberta existent, retirant els capes existents de
protecció, col.locant uns enanos metàl.lics sobre la projecció dels pilars de formigó
existent.

Pel que fa a l'estabilitat global de l'edifici existeixen creus a les façanes curtes i creus a les
façanes dels nuclis de comunicacions. Al nucli de comunicacions principals existeix un
gran voladís a nivell de façana que també es troba diagonalitzat.
Tot l'edifici està recobert d'una façana que està penjada volada entre 50 i 120 cm
allunyada del perímetre, amb una estructura de biguetes metàl.liques en voladís. El pes
que suporta aquesta sub-estructura és ús manteniment i el pes propi de la façana, estimat
en 35 kg/m2 com a màxim.
Es té en compte la norma sísmica donat que l’acceleració bàsica al municipi de Vic és de
0,06g i la importància de l'edificació és d'importància especial.
Per al càlcul de la fonamentació s’ha utilitzat l’assaig geotècnic realitzat per l’empresa
Lostec S.A. amb nº de referència 1914140 i l'annex amb una tensió admissible a la roca de
15 kg/cm2.
TOT EL SISTEMA ESTRUCTURAL ES CONSIDERARÀ CONFORME A LES ESPECIFICACIONS
RELATIVES A MATERIALS I DIMENSIONS DETALLADES A LA CORRESPONENT
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, PLECS I MEDICIONS.

2.-

Accions previstes al càlcul.

2.1- Accions gravitatòries
Aquestes són les produïdes pel pes dels elements constructius i dels objectes que
puguin actuar, així com per raó del seu ús i de la neu.
Les primeres s'han entès dissociades en:
a) Pes propi: càrrega deguda al pes de l'element resistent.
b) Càrrega permanent: càrrega deguda als pesos de tots els elements constructius i
instal·lacions fixes que suporta l'element resistent.
Les segones s’articulen segons tres tipologies distintes d’acció, que obeeixen al
tipus i característiques de l’explotació prevista de l’edifici i de les seves
dependències. Es distingeixen tres tipologies d’acció distinta:
a) Sobrecàrregues superficials: són accions derivades de l'ús, les quals actuen
superficialment sobre els elements resistents. En elles s'inclouen les d'ús pròpiament
dites i tanmateix aquelles que, a judici del que subscriu, s'estima en cada cas més
adients, donat l'ús concret de la zona sotmesa a càrrega, segons s’expressa mes
endavant.
b) Sobrecàrregues lineals: són les accions derivades de l'ús que actuïn al llarg d'una
línia. Al respecte, es té en consideració la sobrecàrrega de balcons volats.
c) Sobrecàrregues aïllades: són les accions derivades de l'ús, que actuen o poden
actuar en un punt de l'estructura.

La determinació final de les intensitats de les accions de cadascuna de les tipologies
detallades s'ha portat a terme a partir de la consideració del “DB AE Acciones de la
edificación”.
Finalment, les terceres, les que tenen en compte l'acció produïda sobre els elements
resistents per acumulació de la neu, s'han estimat en ordre a l'aplicació del “DB AE
Acciones de la edificación”, referents als pesos específics de la neu, les sobrecàrregues
a considerar sobre elements horitzontals, i sobre els plans inclinats, les accions
degudes a l'acumulació de la neu i a les alternances de càrrega fruit de l'esmentada
acumulació, respectivament.
La concreció dels anteriors conceptes al cas del projecte que es documenta resulta en
els termes que es detallen en els següents subapartats:

2.1.1.- Pesos propis i càrregues permanents.
Per a la determinació dels pesos propis i les càrregues permanents degudes als
materials i sistemes constructius empleats, s'han tingut en compte com a referència, els
valors que hi figuren a les taules 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 de la norma referida, dels que
destaquen:
a) Murs de fàbrica de maó:
- de maó massís:
- de maó foradat:
- de maó calat:

18 kN/m3.
15 kN/m3.
12 kN/m3.

b) Murs de fàbrica de bloc:
- de bloc buit de morter:
- de bloc buit de guix:

16 kN/m3.
10 kN/m3.

- Formigó armat:
- Formigó en massa:
- Formigó d’escòria (arlita):

25 kN/m3.
23 kN/m3.
16 kN/m3.

c) Formigó:

d) Paviments:
- Hidràulic o ceràmic:
- Terrazo:
- Parquet:

0.80/1 kN/m2.
0.80 kN/m2.
0.40 kN/m2.

e) Materials de coberta:
- Planxa plegada metàl·lica:
- Teula corba:
- Pissarra:

0.15 kN/m2.
0.60 kN/m2.
0.30 kN/m2.

- Tauler de rajola:

1.00 kN/m2.

f) Materials de construcció:
- Sorra:
- Ciment:
- Ciment:
- Escòria granulada:

15 kN/m3.
16 kN/m3.
17 kN/m3.
11 kN/m3.

2.1.2.- Càrregues lineals considerades.
Les intensitats considerades de les accions gravitatòries lineals es detallen en la
següent relació:
- Tancaments ceràmics sense perforacions d’altura fins a 3.00 metres.
- Tancaments ceràmics perforats, d’altura fins a 3.00 metres.
- Tancaments lleugers d’altura fins a 3.00 m.
- Envanets d’altura fins a 3.00 metres y espessor 10 cm.
- Envanets d’espessor 15 cm., de maó perforat d’altura
fins a 3.00 metres.
kN/ml
- Tancaments de bloc de formigó de dues fulles sense perforacions,,
de 20 cm. exterior i 10 cm. interior.
kN/ml
- Tancaments de blocs de formigó de dues fulles amb perforacions,
de 20 cm. exterior y 10 cm. interior.
kN/ml

9 kN/ml
6 kN/ml
4 kN/ml
3 kN/ml
6.75

14.50

10.50

2.1.3.- Càrregues superficials considerades.
Les intensitats considerades de les accions gravitatòries de pes propi, càrregues
permanents i sobrecàrregues d'ús, es detallen a continuació:
Sostre planta soterrani

Sostre planta baixa

Sostre planta primera

Sostre planta segona

2.2.- Accions del vent.
Són les produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a ell. Per a llur
determinació es considera que aquest hi actua perpendicularment i que ho fa amb una
direcció que forma un angle de ±10° respecte a l'horitzontal.
La intensitat de la seva acció s'avalua directament a partir de la velocitat amb la que pot
desplaçar-se i topar contra un element resistent, segons el “DB AE Acciones de la
edificación”

2.3.- Accions tèrmiques.
Les accions tèrmiques han estat considerades en el projecte en els casos en que s’ha
estimat possible l’existència d’un gradient tèrmic o que les dimensions d’un determinat
element continu d’estructura han sobrepassat els valors límit que estableix la normativa
al respecte. Per això s’ha sotmès a l’estructura a un règim de deformacions fruit del
coeficient de dilatació tèrmica dels materials constituents i del gradient tèrmic.
Pel cas d’estructures i elements de formigó armat ha estat considerat el criteri que
estableix la norma EHE en l’article A.5 de l’annex A, Valors de les Accions.
Els coeficients de dilatació tèrmica adoptats s’especifiquen més endavant, quan es fa
referència a les característiques dels materials.

2.4.- Accions reològiques.
En els elements de formigó armat, en els casos que els processos constructius o les
característiques d’un element l’han enriquit, s’ha considerat l’efecte de la retracció i la
fluència. Pel cas de la retracció l’efecte s’ha valorat en atenció a la determinació del
coeficient bàsic de retracció, εcso, que defineix la EHE en el seu article 39.7. Per regla
general s’ha adoptat un valor de 3.5 x 10-4.La fluència s’ha valorat determinant el
coeficient de fluència, ϕ(t,to), que defineix la EHE en el seu article 39.8. Per regla
general s’ha adoptat un valor de 2.5.

2.5.- Accions Sísmiques.
En la determinació de les accions sísmiques s'ha considerat la Norma de Construcción
Sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02.
La norma esmentada, en el seu article 1.2., apartat 2on, estableix una classificació de
les construccions en funció del seu ús, segons el criteri següent:
a) De moderada importància: són les que presenten una baixa probabilitat de que el
seu col·lapse per causa d'un terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un servei
primari o produir danys econòmics rellevants a tercers.
b) De normal importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d'un
terratrèmol pot ocasionar víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir importants

pèrdues econòmiques, sense que en cap cas es tracti d'un servei imprescindible ni
pugui donar lloc a efectes catastròfics.
c) D'especial importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d'un
terratrèmol pugui interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes
catastròfics.
Donades les característiques d'ús de l'edifici, aquest s'ha catalogat, segons l'anterior
criteri, de normal. D’altra banda, l’acceleració sísmica de càlcul ac, d’acord amb
l’article 2.2 de la mencionada norma, es calcula amb la següent expressió:
a c = Sρ a b
on:
ac és l’acceleració sísmica de càlcul,
ab és l’acceleració sísmica bàsica,
ρ es el coeficient de risc,
S es el coeficient d’amplificació del terreny.
Per al cas que ens ocupa, els anteriors valors han resultat:
a) Acceleració sísmica bàsica, ab, i coeficient de risc, ρ:
Localitat:
Vic
ab:
0.06g
1.3
ρ:
b) Coeficient d’amplificació del terreny, S:
Tipus de terreny:
3,30 metres de dipòsit aluvial i estrat
rocós amb potència superior als 30
metres
Coeficient C:
1.067 (promig 30 primers metres)
Criteri:
(ρ x ab) = 1,00 x 0.08g = 0.08g
per
per
C/1.25)
per

(ρ x ab) ≤ 0.1g

S= C / 1.25 = 0.853

0.1g < (ρ x ab) ≤ 0.4g

S= C/1.25 + 3.33 ( ρ x (ab/G) - 0.1) (1 -

0.4g < (ρ x ab)

S=1

c) Acceleració sísmica bàsica:
ac= S x ρ x ab = 0.853 x 1.3 x 0.06g = 0.066g
D’acord amb l’article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificació de la construcció , la
consideració de monolitisme de l’estructura i els valors d’acceleració sísmica bàsica i
acceleració sísmica de càlcul determinades, ÉS preceptiva la consideració de las
acciones produïdes per l’acció sísmica a l’estructura. Per tant es consideren els criteris
constructius apropiats per als casos de sisme i és calcula mitjançant accions sísmiques.

3.- Materials

Els materials emprats per a la construcció dels elements estructurals es detallen a
continuació.
3.1.-Formigó.
La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica, definida en la
Instrucció EHE a l'article 39, el seu valor, que es detalla particularment en els plànols de
projecte i que tenen un mínim és 20 N/mm2, pel formigó en massa i de 25 N/mm2 pel
formigó armat.
És de ressaltar que, sigui quin sigui el valor de la resistència, aquesta haurà d'assolir-se
al 28è dia de la seva posta en obra, de manera que al 7è ja s'hagi obtingut, almenys, el
75% de la resistència que es sol·licita.
Per assegurar una major durabilitat del formigó a la EHE la resistència característica
mínima de projecte es relaciona amb les diferents classes d’ambient mitjançant la
següent taula:
Resistències mínimes compatibles amb els requisits de durabilitat.
CLASSE D’EXPOSICIÓ *
Paràmetre
De dosificació

Resistència mínima
(N/mm2)

Tipus
formigó

de
I

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IIIc IV

Qa Qb Qc H

massa

20

--

--

--

--

--

30 30 35 30 30 30

armat

25

25

30

30

30

35 30 30 30 35 30 30 30

pretesat

25

25

30

30

35

35 35 30 35 35 30 30 30

--

* La classe d’exposició es defineix en la taula següent
3.1.1.- Docilitat.
La docilitat dels formigons resta establerta en el Plec de Condicions que s'adjunta. Cal
esmentar, però, que la docilitat que li correspondrà a tot el formigó col·locat en obra és
la plàstica, segons definició al respecte a l'article 30è, epígraf 6è, de la EHE, i que la
posada en obra dels formigons amb altres docilitats està estrictament prohibida,
excepte en aquells casos en els que s'utilitzin fluidificants o superplastificants, en les
condicions que prescriuen els mencionats Plecs de Condicions.
3.1.2.- Grandària màxima de l'àrid.
La grandària màxima de l'àrid acceptat per la confecció dels formigons de l'obra hauran
de complir els requeriments de l'article 28è, apartat 2n, de la EHE, no acceptant-se
valors del mateix superiors als 20 mm.
3.1.3.- Contingut de ciment.

F

E

El contingut de ciment es detalla a l'apartat 3.7 del Plec de Condicions per la posada en
obra del formigó armat, adjunt a la present, el valors del qual s'adeqüen a l'article 37.3.1
de la EHE.
El contingut mínim de ciment i la relació aigua/ciment màxima es relacionen en la EHE
amb el tipus d’ambient, o exposició, de les quals es defineixen 13 classes. Aquestes
classes d’exposició són:
Descripció

Classe

Designació

Tipus de procés corrosiu

No
agressiva

I

Cap.

Inferior edificis.

IIa

Corrosió d’origen diferent a clorurs.
Humitat alta.

Cobertes, fonamentacions soterranis no ventilats.

Ilb

Corrosió d’origen diferent a clorurs.
Humitat mitja.

Construccions exteriors protegides de la pluja.

IIIa

Corrosió per clorurs. Aèria.

Edificacions pròximes a la costa.

Corrosió per clorurs. Submergida.

Fonamentacions i pilars submergits en el mar.

Illc

Corrosió per clorurs. A zones de marees.

Fonamentacions i pilars en el recorregut de la
marea.

IV

Corrosió per clorurs en medi, no marines. Piscines, estacions, tractament d’aigua.

Qa

Atac químic dèbil.

Instal.lacions industrials.

Qb

Atac químic mig.

Instal.lacions industrials, estructures marines.

Qc

Atac químic fort.

Instal.lacions industrials
d’agressivitat alta.

Atac gel-desgel sense sals fundents.

Construccions a zones d’alta muntanya, estacions
hivernals.

Atac per sals fundents.

Taulers de ponts o passarel.les a zones d’alta
muntanya.

Abrasió i cavitació.

Dics, paviments de formigó, pilars de ponts en
caudals torrentosos.

Normal

IIIb
Marina

No marina

Química

H
Gelades
F

Erosió

E

amb

substàncies

* La descripció és un resum de l’indicada a la EHE i s’inclou com orientativa.
La màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment indicats a la EHE pels
diferents tipus d’ambient es ressenya a continuació:
Màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment
Paràmetre
de
dosificació

CLASSE DE EXPOSICIÓ
Tipus de
formigó
I
IIa
IIb
IIIa
IIIb

IIIc

IV

Qa

Qb

Qc

H

F

E

massa
Màxima
relació
a/c

armat
pretesat

massa
Mínim
contingut de
armat
ciment
3
(Kg/m )
pretesat

0,
65
0,
65
0,
60
20
0
25
0
27
5

--

--

--

--

--

--

0,50

0,50

0,45

0,55

0,50

0,50

0,60

0,55

0,50

0,50

0,45

0,50

0,50

0,50

0,45

0,55

0,50

0,50

0,60

0,55

0,50

0,45

0,45

0,45

0,50

0,45

0,45

0,55

0,50

0,50

--

--

--

--

--

--

275

300

325

275

300

275

275

300

300

325

350

325

325

350

350

300

325

300

300

300

300

325

350

325

325

350

350

300

325

300

3.1.4.- Aspecte extern.
L'aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detallen
explícitament en el Plec de Condicions per la posta en obra del formigó armat, adjunt a
la present.
A grans trets, cal esmentar que no s'accepten formigons fissurats, no homogenis en
color o textura o bruts, tant de fluorescències com taques d'òxid o grassa.
3.1.5.- Característiques mecàniques. Diagrama σ-ε de càlcul.
Per a la determinació del comportament de les peces de formigó armat i per a la seva
comprovació ulterior s'ha adoptat el diagrama paràbola-rectangle, preconitzat per la
Instrucció EHE en el article 39º, apartat 5è.

0.85 Fcd

0.002

0.0035

figura 1. Diagrama de càlcul del formigó.
D'aquest diagrama, figura 1.-, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la
branca parabòlica, d'equació:
σ= 0.85 fcd ε (1+20ε), per 0 <ε<0.2%.
σ
és la tensió.
fcd
és la resistència de càlcul a compressió del formigó,
obtinguda després de l'aplicació del coeficient de minoració de resistències gf, detallat a
l'apartat 4rt de la present memòria, i
ε
és la deformació, expressada en tant per mil,
on:

així com el tram rectilini de la seva fase plàstica, d'equació:
σ= 0.85 fcd, per 0.2% <ε<0.35%.
3.1.6.- Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal.
Per a la determinació dels estats de corriments de l'estructura, s'han considerat els
mòduls d'elasticitat longitudinal que es detallen:
1) Càrregues instantànies o ràpidament variables.
E j = 10.000

on:

f cm , j
Ej

és el mòdul d'elasticitat inicial del formigó, a la edat de j dies, i

f cm, j és la resistència mitja a compressió del formigó a l’edat de j dies
en N/mm2. Aquesta resistència es relaciona amb la característica mitjançant l’equació

f cm, j = f ck + 8 N / mm 2
2) Mòdul instantani de deformació longitudinal secant:
E j = 8.500

3

f cm , j

on: E j i f cm, j pren els mateixos valors que en el subapartat anterior, sempre i quan
les tensions de servei no sobrepassin el valor 0.45 fcj, on fcj és la resistència
característica a l’edat de j dies.
3.1.7.- Característiques mecàniques. Retracció.
La retracció és una deformació en el temps d’origen no-tensional i que es comptabilitza
en aquells casos en els que és presumible una alteració del comportament de
determinats elements, tals com els pretesats.
Els valors tinguts en compte en aquests casos són conseqüència de sotmetre al
formigó a deformacions unitàries de 2.5 10-4.
Donades les similituds de la retracció amb els efectes produïts per la dilatació tèrmica,
els criteris d'aplicació en les accions resultants són idèntics als tinguts en compte a les
accions tèrmiques.
3.1.8- Característiques Mecàniques. Fluència.
La fluència del formigó és una deformació en el temps que depèn del estat tensional.
El seu efecte més important en el formigó és augmentar considerablement les fletxes i
redistribuir les tensions, encara que aquest últim efecte és de segon ordre i, per tant, no
es sol considerar a efectes de càlcul excepte en estructures pretesades.
El coeficient de fluència depèn de diversos paràmetres essent els més importants la
humitat relativa i el denominat espessor mig (e). Aquest espessor es defineix com:

2 Ac
u

e=

on
Ac
u

és l’àrea se la secció transversal i
és el perímetre en contacte amb l’atmosfera

La taula següent presenta el valor del coeficient de fluència a 10.000 dies i per tensions
inferiors a 0,6 fcm, t0 (on fcm, t0 és la resistència mitja a l’edat de posat en càrrega de
l’estructura).
Valors del coeficient de fluència
Humitat relativa [%]
Edat de posat en càrrega
to (dies)

50

60

70

80

Espessor mig [mm]
50

150

600

50

150

600

50

150

600

50

150

600

1

5,4

4,4

3,6

4,8

4,0

3,3

4,1

3,6

3,0

3,5

3,1

2,7

7

3,8

3,1

2,5

3,3

2,8

2,3

2,9

2,5

2,1

2,5

2,2

1,9

14

3,3

2,7

2,2

2,9

2,4

2,0

2,5

2,2

1,8

2,2

1,9

1,7

28

2,9

2,4

1,9

2,6

2,1

1,8

2,2

1,9

1,6

1,9

1,7

1,5

60

2,5

2,1

1,6

2,2

1,9

1,5

1,9

1,7

1,4

1,6

1,4

1,3

90

2,3

1,9

1,5

2,0

1,7

1,4

1,8

1,5

1,3

1,5

1,3

1,2

365

1,8

1,4

1,2

1,6

1,3

1,1

1,4

1,2

1,0

1,2

1,0

0,9

1.800

1,3

1,1

0,8

1,1

1,0

0,8

1,0

0,9

0,7

0,8

0,7

0,7

L’efecte més important de la fluència i de la retracció en el formigó armat és en quant a
la seva fletxa en el temps. Aquestes fletxes addicionals per les càrregues permanents
o de llarga duració es poden estimar multiplicant la fletxa instantània pel següent factor

λ=

2
1 + 50 p ′

on p ′ és la quantia geomètrica de l’armadura de compressió AS′ .
Aquest valor de fletxa addicional correspon a 5 o més anys.
No obstant si la situació ho requereix la fluència y la retracció es poden considerar per
càlculs més complexes, tals com els indicats en els articles 19 y 20 de la EHE.

3.1.9.- Coeficient de Poisson.
S'observa un valor de 0.2.
3.1.10.-Coeficient de Dilatació Tèrmica.
Es té en compte un valor igual a 10-5
3.2.- Acer corrugat.
S'utilitza principalment per la confecció del formigó armat, encara que en determinades
ocasions també es requereix el seu ús en elements especials (ancoratges, tirants, etc),
la qual cosa figura explícitament en els plànols de projecte. Les seves característiques
més rellevants són les que es detallen a continuació:
3.2.1.- Límit elàstic de l'acer.
El límit elàstic de l'acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó es fixa
en 500 N/mm2., la seva definició y concreció s'adequa als criteris que fixa l'article 31è,
apartat 2ón, de la Instrucció EHE.
3.2.2.- Diagrama σ-ε de càlcul.
Els diagrames tensió-deformació considerats es representen a la figura 2,
corresponents als acers de duresa natural i els deformats en fred. Per els primers es té
en compte un diagrama bilinear, en el que el seu tram inclinat observa una pendent de
E= 200.000 N/mm2, vàlid per a umbrals de tensió compresos entre
-fyd < σ <fyd
essent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d'aplicar en el límit
elàstic detallat en 3.2.1. el coeficient de minoració de resistència.
Per als acers deformats en fred el diagrama observa un primer tram elàstic amb la
mateixa pendent que la dels acers de duresa natural, i un segon tram no lineal,
d'equació:

ε=

σ
E

+ 0.823{

σ
f 0.2

- 0.7 } , para σ > 0.7 f 0.2
5

ε
és la deformació unitària,
σ
és la tensió,
E
és el mòdul d'elasticitat i
f0.2
és la tensió del material en període de càrrega, quan llur deformació total
assoleix una component remanent de valor 0.2%.

a on

Els filferros corrugats tal com els B 500 T queden limitats segons la EHE a malles
electrosoldades i elements no estructurals tals com estreps de subjecció o muntatge.

Fyd

0.7Fyd

0.01

0.01

y

0.002

0.01

0.002

y

0.01

0.7Fyd

Fyd

a) diagramadecalculodel

b) diagramadecalculodel

acerodedurezanatural

acerodeformadoenfrio

Figura 2.- Diagrames de càlcul de l'acer
3.2.3.- Característiques del material i assaigs.
Les característiques dels materials que es detallen, així com els assaigs a que hauran
de sotmetre's, resten determinats en els Plecs de Condicions.
3.3.- Acer laminat.
S'utilitza per a la confecció d'elements estructurals metàl·lics, tant principals com
secundaris. Les seves característiques més rellevants són les que es detallen:
3.3.1.- Resistència de càlcul de l'acer.
El límit elàstic considerat per al càlcul dels elements d'estructura metàl·lica són els que
estableix el ““DB SE-A Estructuras de acero””, això és:
- acers S 275 JR (abans A42)
- acers S 355 JR (abans A52)

275 N/mm2
355 N/mm2

La resistència de càlcul resta també fixada en aquest mateix article, assolint valors
coincidents amb els del límit elàstic abans esmentats.
3.3.2.- Tipus d'acer.
L'acer utilitzat en els elements estructurals que s’utilitzen al projecte que
s'adjunta és S 275 JR.
3.3.3.- Constants elàstiques del acer.

Les constants elàstiques tingudes en consideració per el càlcul i comprovació de les
seccions d'acer laminat són les següents:
* Mòdul d'elasticitat
* Mòdul d'elasticitat transversal.
* Coeficient de Poisson. n

200.000 N/mm2
81.000 N/mm2
0.3

3.3.4.- Coeficient de dilatació tèrmica.
S'ha tingut en compte el valor 1.2 10-5.
3.4.- Obres de fàbrica de totxo.
Quan es detalli en els plànols adjunts, determinats elements o la totalitat dels mateixos
es resoldran mitjançant obra de fàbrica de totxo. Les característiques més rellevants del
material es detallen a continuació:
3.4.1.- Resistència del totxo.
Els valors mínims de resistència dels totxos utilitzats, s'adequaran a la següent relació:
- totxos massissos
20 N/mm2
- totxos perforats
20 N/mm2
- totxos buits
15 N/mm2
Aquesta resistència s'entendrà com la definida en “DB SE-F Estructuras de fábrica”.
3.4.2.- Resistència dels morters.
Els morters utilitzats seran del tipus M-80 en els que els hi correspon una resistència de
8 N/mm2; llur dosificació es podrà consultar a la Norma “DB SE-F Estructuras de
fábrica”.
3.4.3.- Resistència característica de l'obra de fàbrica.
La resistència característica es determinarà en funció del que estableix “DB SE-F
Estructuras de fábrica”. La resistència de càlcul obtinguda de la característica, després
d'aplicar un coeficient reductor de resistència, no serà en cap cas inferior a les que es
detallen:
- totxos massissos
3.2 N/mm2
- totxos perforats
2.8 N/mm2
- totxos buits
2.0 N/mm2
3.4.4.- Deformabilitat de la fàbrica de totxo.
El mòdul d'elasticitat tingut en compte per el càlcul dels elements d'obra de fàbrica ha
estat:
- totxos massissos
5.080 N/mm2
- totxos perforats
4.445 N/mm2
- totxos buits
2.500 N/mm2

4.-Coeficients de seguretat

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels
materials, com a les accions que sol·liciten a l’estructura. Ambdues tipologies es detallen a
continuació.

4.1- Coeficients de minoració de resistències dels materials.
Els coeficients de minoració de resistència graven de forma distinta als elements en
funció de diversos paràmetres, dels quals el més rellevant és el tipus de material que
els constitueix. Per a cada cas es té:
4.1.1.- Formigó armat.
Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència del formigó armat fa
falta distingir el que s’aplica directament sobre el formigó, γc, i el que ho fa sobre l’acer

d’armar i el de pretensar, γs. Donat que el nivell de control d’execució de l’obra és
normal, els coeficients respectius són 1.50, 1.15 y 1.15, respectivament.

4.1.2.- Acer laminat.
Atès que es treballa amb acers amb límit elàstic mínim garantit, el coeficient de
minoració de resistències observat, γa, ha estat 1.05.
4.1.3.- Obra de fàbrica de maó
El coeficient de minoració de resistències que s’ha tingut en compte per determinar el
comportament de les estructures de obra de fàbrica ha set 2.50.
4.1.4.- Estructures de Fusta
El coeficient de minoració de resistències que s’ha tingut en compte per determinar el
comportament de les estructures de fusta és de 1,25.

4.2.- Coeficients de majoració d’accions.
Paral·lelament als anteriors, els de majoració d'accions depenen del material. Amb
aquest criteri s'observen els coeficients que a continuació es detallen.
4.2.1.- Formigó armat.
El valor de càlcul de les accions en formigó armat y segons la EHE per als diversos
estats límits últims, s’obtenen de majorar les càrregues característiques pels coeficients
de seguretat parcials. Així el valor de càlcul es defineix com
Fd = γ G ψ i Fk
on
Fk es el valor de la càrrega característica
ψ i es un coeficient que té en compta la variabilitat de l’acció y que defineix la taula
següent.
γ G es el coeficient parcial de seguretat de l’acció considerada definida en la taula
següent en funció del nivell de control.

Coeficientes de combinación Ψ

El coeficient parcial de seguretat (γ ) pels estats límits últims (ELU) s’obté segons:

El coeficient parcial de seguretat (γ ) pels estats límits de servei (ELS) s’obté segons:

4.2.2.- Acer laminat.
En l’anàlisi del comportament de les estructures d’acer laminat els coeficients de
referència γs, es concreten en funció de que graven sobre las càrregues permanents o
sobre les càrregues variables. D’aquesta manera s’obté:
- Sobre les càrregues permanents:
1.33
- Sobre las càrregues variables:
1.50
4.2.3.- Obra de fàbrica de maó.
El coeficient de majoració d’accions per aquest tipus d’estructures s’ha fixat en 1.65.

5.- Hipòtesis de càlcul

Les hipòtesis de càlcul contemplades per a les anàlisis de l'estructura que es presenta han
estat diverses, en funció del material constituent d'un element o part de l'estructura,
principalment.

ELS- ESTATS LÍMITS DE SERVEI:

ELU- ESTATS LÍMITS ÚLTIMS

6.- Mètodes de càlcul empleats

Per a la determinació dels esforços en els elements estructurals s'han utilitzat, genèricament,
els postulats bàsics de l'elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a
través de diferents metodologies, en funció de l'element o conjunt a analitzar, tal i com es
detalla a continuació.
D'altra banda, per a la comprovació de les seccions de formigó, s'han utilitzat les bases del
càlcul en trencament, considerant que el material treballa en règim anelàstic, contemplant,
d'aquesta manera, les fissures per tracció i l'elasto-plasticitat en compressió, segons s'ha
especificat en l'apartat quart d'aquesta Memòria. Per a la comprovació de les seccions d'acer,
en general s'utilitzen les bases del càlcul elàstic, encara que en algunes unions es contemplen
puntualment les consideracions del càlcul elasto-plàstic.
L'especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus
estructurals es detalla a continuació.

6.1.- Estructures de barres.
Llur anàlisi es porta a terme mitjançant el càlcul matricial d'estructures definides a
l'espai.
Per a la determinació de les matrius de rigidesa de les barres es contemplen els dos
teoremes de Mohr, la llei de Hooke i la teoria de la torsió de Saint Venant. Tot això
permet relacionar tots el moviments possibles dels extrems de les barres amb els
esforços que els provoquen.
En els casos que l'esveltesa de l'estructura és determinant, s'utilitza també el càlcul
matricial, encara que basat en la formulació de l'equació d'equilibri de la estructura sota
les consideracions de la teoria en 2on ordre, deduint les matrius de rigidesa de les
barres i els vectors d'accions en funció de l'esforç axial que les sol·licita. El procés no
lineal plantejat es resol mitjançant una aproximació pel mètode de Newton-Raphson.
6.2.- Estructures tensades.
Per al càlcul d’estructures tensades s’utilitza el polígon funicular de forces, que amb
suport informàtic, permet traçar corbes de força sota accions i condicions relativament
complexes.
6.3.-Lloses contínues.
Per a l’anàlisi de plaques i lloses tant massisses com alleugerades (forjats reticulars i
tipus sandwich) i sol·licitades a càrrega transversal s’ha realitzat una aproximació
mitjançant el mètode dels elements finits, en règim lineal. Per això ha estat utilitzada la
teoria de flexió de Reissner-Mindlin, que té en compte la deformació transversal per
tallant. Per a l’anàlisi de plaques gruixudes, per a les que la relació llum/cantell és
menor que 10, s’ha utilitzat la teoria directament; en canvi, per a l’anàlisi de les plaques
primes, per a les que la relació llum/cantell és igual o superior a 10, s’ha utilitzat una
variació sobre la teoria, imposant la condició de deformació per tallant constant en els
elements, el que permet abordar l’anàlisi segons un plantejament de continuïtat Co,
eliminant a la vegada l’efecte de bloqueig de la solució per tallant.

L’anàlisi de plaques primes ha estat realitzat mitjançant una discretització basada en els
elements de la família DK; això és, l’element triangular DKT (Discrete Kirchhoff
Triangular), de tres nodes y nou graus de llibertat, i l’element DKQ (Discrete Kirchhoff
Quadrilateral), de quatre nodes i dotze graus de llibertat, indistintament. L’anàlisi de
plaques gruixudes s’ha abordat mitjançant l’element quadràtic de la família serendípita,
de vuit nodes i 24 graus de llibertat, i l’element de Dvorkin-Bathe, de quatre nodes i
dotze graus de llibertat.
El càlcul de lloses sobre mitjà elàstic s’ha abordat mitjançant les mateixes teories de
flexió, considerant un comportament elàstic del terreny de base, a partir del valor del
seu coeficient de balast.
6.4.- Edificis compostos per plaques i pilars amb unions rígides.
Aquesta tipologia estructural s’analitza globalment, considerant la teoria de flexió de
plaques primes de Kirchhoff, i les teories de Mohr per a la determinació de les
equacions d’equilibri de les barres
Tot això avaluat conjuntament, permet la determinació precisa dels esforços de càlcul
en tots i cadascun dels elements de l’estructura.
Per això s’efectua l’anàlisi basant-se en el mètode dels elements finits, amb suport
d’elements DKQ.
6.5.- Làmines.
Per l’anàlisi de làmines, tan plegades com corbes en l’espai, s’utilitzen les
consideracions bàsiques de resistència de materials, desacoplant els esforços de
membrana i de flexió. Per als primers, els de membrana, s’utilitza la teoria de la tensió
plana i pels segons, els de flexió, segons la teoria de Reissner-Midlin. Tot això es
realitza en base el mètode dels elements finits, utilitzant elements serendíptcs
quadràtics o cúbics i elements Lagrangianos quadràtics, principalment.
6.6.-Membranes i plans de càrrega.
Per l’anàlisi de plans de càrrega s’utilitzen les consideracions de la teoria de la tensió
plana, tan en règim elàstic, com en elasto-plàstic, com en règim de fisuració.
Per això, s’utilitza novament el mètode dels elements finits, utilitzant elements
serendíptcs quadràtics o cúbics i elements Lagrangianos, o elements no conformes de
Wilson-Taylor.
En consideracions de Elasto-plasticitat s’utilitzen els criteris de fluència típics: aquests
són els de Tresca, Von Mises, Mohr-Coulomb, Drucker-Prager o de la Lemniscata de
Bernouilli.
6.7.- Murs pantalla i murs de contenció.
Per l'anàlisi de la estabilitat dels murs de contenció i dels murs pantalla s'ha utilitzat la
teoria d'empentes actives i passives de Rankine, sobre un model de barres flexibles
introduïdes en un mitjà elasto-plàstic, aplicant un procés incremental que té en compte
les diferents fases constructives.
Per això, s'ha discretitzat la pantalla de contenció i s'ha sol·licitat, per un costat, a les
empentes corresponents a cada fase constructiva i, per altre, a la reacció que provoca

el seu encastament sobre un terreny elasto-plàstic. En el cas del càlcul de murs de
contenció convencionals, el suport s'ha resolt directament mitjançant una sabata, en el
cas de les anàlisis dels murs pantalla, mitjançant el seu encastament en el terreny.

6.8.- Estabilitat de talussos.
Per la determinació de l'estabilitat dels talussos s'ha utilitzat el mètode de l'equilibri de
masses de terra discretes, suposant diversos traçats de superfícies de trencament
cilíndriques i obtenint el de menor coeficient de seguretat. Aquest coeficient sempre ha
resultat superior al valor 1.20.

6.9.- Comprovació de perfilería metàl·lica.
La comprovació de la perfileria metàl·lica s'ha portat a terme en base a les
consideracions “DB SE-A Estructuras de acero”.
6.10.-Armat de seccions de formigó armat i pretensat.
L'armat de seccions de formigó s'ha realitzat en trencament, considerant el diagrama σε que es detalla en el tercer apartat d'aquesta memòria.
Mitjançant aquesta metodologia, s'han analitzat els casos de flexió simple recta i
esbiaixada, flexo-compressió recta i esbiaixada, compressió composta recta i
esbiaixada i tracció composta recta o esbiaixada, segons la determinació del pla de
deformacions a partir del plantejament de les equacions d'equilibri intern a nivell de
secció, compatibles amb les equacions constitutives dels materials.
Per la comprovació a esforços rasants, tipus tallant o moment torsor, s'han utilitzat les
consideracions de la norma EHE, Instrucción de Hormigón Estructural.
6.11.-Programas de càlcul utilitzats

PROCESSADORS DE CÀLCUL
CYPE 2018 - Llicència 139931
WIN-EVA - Llicència 3642-E

PROGRAMES D'ARMAT I COMPROVACIÓ TENSIONAL:
EHE
Prontuario de hormigón.
BIGUETES
Càlcul de Moments i tallants per a forjats unidireccionals.
PILARS
Comprovació d’estructures i armat d’elements de formigó. Armat automàtic
de pilars de formigó armat o en estructura mixta, sotmessos a
esforços normals de flexocompressió esbiaixada.
AMIDAMENTS
TCQ - Llicència 108117

7.- Criteris de dimensionat

En el dimensionat dels elements que composen l’estructura ha estat considerada la
satisfacció dels estats límits últims, ELU i els estats límits de servei, ELS, que es detallen a
continuació:
ELU d’equilibri: els efectes de càlcul estabilitzants sobrepassen als efectes de càlcul
desestabilitzants.
ELU d’esgotament enfront a les sol·licitacions: les forces internes capaces de desarrollarse en
toda sección de la estructura igualan o sobrepasan las fuerzas de càlcul que les sol·liciten.
ELU de inestabilitat: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota secció de
l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten sumades a les
derivades dels efectes de segon ordre o de inestabilitat.
ELS de fissuració (tant sols en elements de formigó armat i pretensat): l’obertura característica
de les fissures, wk, compleix amb els valors definits en l’article 49.2 de la EHE en funció de la
classe d’exposició de l’element.
ELS de deformació: el dimensionat ha estat realitzat segons la menor satisfacció en cada cas
de les limitacions de fletxa que es detallen als requisits bàsics del primer apartat 0.
ELS de vibracions: Les estructures i els seus elements, amb especial importància els que
treballen a flexió, han estat dissenyats amb modes propis d’oscil·lació majors que els que
s’expressen en la taula 4.
Estructura
Gimnasos, palaus d’esports, estadis
Sales de festes o concerts sense seients
Centres comercials i locals públics de gran concurrència

Freqüència mínima (Hz)
8,0
7,0
5,0
3,4

Sales amb seients fixes

Taula 4: Freqüències mínimes dels modes propis d’oscil·lació de les estructures
Element
Jàssera d’estintolament de murs de càrrega d’obra de

Fletxa relativa
1/1000

fàbrica.
Jàssera d’estintolament d’estructures de pilars i jàsseres.

1/750

Forjats amb envans.

1/500

Forjats sense envans.

1/400

Cobertes transitables.

1/300

Cobertes no transitables.

1/300

Cobertes.

1/300

8.- Procés constructiu

El procés constructiu considerat a observar en la posta en obra de l'edifici que es presenta té
en compte l'execució, per aquest ordre cronològic, del capítol de Moviment de Terres, del dels
fonaments i finalment el de l'estructura, aquesta última realitzada nivell a nivell, des de
l'inferior al superior. D'aquest procés, cal destacar que tot element estructural ha de mantenirse apuntalat fins que hagi assolit la resistència prevista en projecte, i que mai es sol·licitaran
els elements a situacions de càrrega més desfavorables que les previstes, tal i com fixen els
Plecs de Condicions adjunts.

9.- Manteniment de l’estructura

9.1.-Elements constituïts per acer laminat.
Les estructures d'acer tradicionalment són les que comporten major repercussió quant
a les tasques relatives al seu manteniment, donada la major inestabilitat del material a
tenor de la seva estructura molecular. Bàsicament, el manteniment haurà de fer front a
l'oxidació i a la corrosió.
Per això, cap protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius
especificats en projecte, en les condicions que fixen els Plecs de Condicions adjunts.
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de
manteniment concret en base als següents preceptes:
a) L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals
nocius. Deurà realitzar-se una revisió de l’estructura cada cinc anys, detectant punts
d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona colindant haurà d’aixecar-se el material degradat
i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com
a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra.
Cada 15 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura,
realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les
mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra.
b) L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat
moderada. Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada tres anys, detectant
punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona colindant haurà d’aixecar-se el material
degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura
antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra.
Cada 10 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura,
realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les
mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra.

c) L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada.
Haurà de realitzar-se una revisió anual de l’estructura, detectant punts d’inici de
l’oxidació. En ells i en la zona colindant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir
la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim
de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra.
Cada cinc anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura,
realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les
mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra.
9.2.-Estructures de formigó.
Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat s’hauran de sotmetre també a
un programa de manteniment, de manera molt semblant al definit per a l’estructura

metàl·lica, ja que el major número de patologies del formigó armat són conseqüència o
es manifesten a l’iniciar-se el procés de corrosió de les seves armadures. Bàsicament,
doncs, el manteniment haurà d’afrontar la prevenció de la l’oxidació i la corrosió
d’aquests elements.
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de
manteniment concret en base als següents preceptes:

a) L’estructura de formigó és interior. Serà necessària una revisió dels elements als
dos anys d’haver estar construïts y després establir una revisió dels mateixos cada 10
anys amb objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels
paraments.
Si aquestes fissuracions resulten visibles l’observador, serà convenient injectar-les i
protegir-les amb algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així
mateix, si s’observen zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de
protegir-se mitjançant pintures protectores anti-carbonatació.
b) L’estructura de formigó és exterior o queda immersa en un ambient humit. En
aquest cas serà precisa una revisió dels elements a l’any d’haver estat construïda i
després establir una revisió dels mateixos cada dos anys amb objecte de detectar
possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments.
Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les y
protegir-les amb algun tipus de resina epoxi, para evitar l’oxidació de les armadures.
Així mateix, si s’observen zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran
de protegir-se mitjançant pintures protectores anti-carbonatació.
c) L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada. Serà
precisa una imprimació amb resina epoxi de tots els paraments dels seus elements
després d’haver-se completat el fraguat y procedir a una revisió al pas de sis mesos
d’haver estat construït. Posteriorment es sotmetrà a l’estructura a un programa de
revisions bianual amb objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o
anomalies dels paraments.
Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i
protegir-les amb algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així
mateix, si es s’observen zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de
protegir-se mitjançant pintures protectores anti-carbonatació.
Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anticarbonatació cada cinc
anys, llevat justificació expressa del fabricant de la pintura en relació a altre calendari,
que no excedirà dels 10 anys.

10.- Normativa

10.1.-Normativa bàsica
CÓDIGO TÉCNICO, DB-SE
EHE-2008, “Instrucción de hormigón estructural”.
EFHE, “Estructuras de forjados de hormigón estructural”
N.C.S.E.-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”.
10.2.-Normativa complementària
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”
Parte 2-1: Acciones en estructuras densidades, pesos propios y cargas
exteriores
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
Parte 1: Bases de proyecto
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-4: Reglas generales hormigón de árido ligero de textura cerrada.
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-3: Reglas Generales
Elementos y estructuras prefabricados de hormigón
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte I–I: Reglas generales y reglas para edificación
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-5: Reglas generales estructuras con tendones de pretensado
exteriores o no adherentes.
EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
Parte I-I: Reglas generales
Reglas generales y reglas para edificación
(suplementos de la UNE-ENV 1993-1-1)
EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.
EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.
Parte 1-2: Reglas generales proyecto de estructuras sometidas al fuego.
EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contención de tierras y aspectos
geotécnicos.
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-1: Reglas generales acciones sísmicas y requisitos generales de las
estructuras.
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-2: Reglas generales
Reglas generales para edificios
NTE-ECG, “Cargas gravitatorias”

NTE-ECR, “Cargas por retracción”
NTE-ECS, “Cargas sísmicas”
NTE-ECT, “Cargas térmicas”
NTE-ECV, “Cargas de Viento”
NTE-EAF, “Forjados”
NTE-EAV, “Vigas”
NTE-EHU, “Forjados unidireccionales”
NTE-EHV, “Vigas”
NTE-EHS, “Soportes”
NTE-EHR, “Forjados reticulares”
NTE-EFL, “Fábrica de ladrillo”
NTE-EFB, “Fábrica de bloques”
NTE-WXV, “Vigas”
NTE-EXS, “Soportes”
NTE-CEG, “Estudios geotécnicos”
NTE-CPI, “Pilotes in situ”
Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno.
H.P.8-96. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
Manual para el cálculo de Tablestacas. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
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1.1

Objectius

Documentar la recepció de materials i els treballs relatius a l'execució i posta en obra dels elements
constituïts per acer laminat, d'acord amb la Memòria Tècnica i amb els plànols de projecte.

1.2

Condicions de partida

1.2.1

Documentació prèvia

Abans de procedir a realitzar les tasques relatives a l'execució dels elements d'acer laminat, caldrà que
el Contractista redacti un document a on hi adjunti els següents conceptes:
a)

Certificat de haver examinat el lloc a on s'hi executaran els treballs, incidint amb els temes de
localització d'estructures existents, registres i línies de serveis públics, tant en funcionament com
no.

b)

Certificat de haver realitzat un estudi respecte a l'accessibilitat del solar, tan a nivell local -entrades i
sortides dels vehicles de subministrament de material- com global, estudiant, en aquest últim cas,
sobre el plànol d'emplaçament per defecte o sobre el document que estimi oportú la Direcció
Facultativa, els possibles recorreguts dels vehicles nomenats abans.

c)

Certificat de comprovació dels nivells resultants de l'execució dels moviments de terres que
haguessin estat precisos, detectant possibles anomalies respecte al projecte o respecte a les
indicacions que la Direcció Facultativa hagués fet en el seu moment.

d)

Document que acrediti que el Contractista ha procedit a una anàlisi exhaustiva de tots els
documents de projecte -Plànols, Memòria Tècnica i Plecs de Condicions-, adjuntant-hi un recull de
tots aquells dubtes, contradiccions i objeccions que consideri oportunes, amb l'objecte de que es
garanteixi una posta en obra de tots els elements de forma fidedigne.

e)

Relació dels processos constructius, equipaments, sistemes i períodes d'apuntalament,
procediments de muntatge, etc., que té previst fer servir durant l'obra i dels que disposa fora d'ella
en tot moment, per tal de poder pactar un canvi de tecnologia, si fos necessari, durant el
desenvolupament de la mateixa.

f)

Certificat acreditatiu de la idoneïtat dels materials que farà servir, a on hi inclourà una relació dels
procediments que té previstos per garantir per aquesta idoneïtat: empreses adjudicatàries del
control de qualitat dels materials, condicions per el seu magatzematge, etc. Aquest certificat anirà
completat posteriorment amb un altre relatiu a la descripció particularitzada dels diferents materials,
contingut del qual es detalla a l'apartat de condicions generals dels materials, i amb els certificats
d'idoneïtat dels soldadors que participin a l'obra.

g)

Documents que facin paleses les característiques mes rellevants dels elements de transport per
l'interior de l'obra i plànol explicatiu del lloc d'assentament de les grues, dels tallers de mecanitzat
i/o manipulat del material.

h)

Certificat acreditatiu de d’idoneïtat dels tallers aliens a l'obra que subministrin el material. Aquests
tallers seran capaços de realitzar els assajos de control que es requereixin i portar al dia un registre
de dades i resultats de les proves, que es podrà sol·licitar en qualsevol moment.
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1.2.2

Plànols de taller

A partir de lo especificat en els plànols de projecte, el Contractista realitzarà els pertinents plànols de
taller que defineixin completament tots els elements de l'estructura metàl·lica, segons els criteris
següents:
a) Les bases de referència d'aquests plànols seran les mides de replanteig, comprovades prèviament
a obra.
b) Hi figuraran de forma complerta els conceptes que es relacionen a continuació:
1) Dimensions necessàries per a definir inequívocament tots els elements de l'estructura.
2) Les contrafletxes de bigues, quan estiguin previstes.
3) La disposició de les unions, incloses les provisionals d'armat, distingint uines unions son de
força i quines de lligam.
4) El diàmetre dels forats de reblons i cargols, amb indicació de la forma de mecanitzat.
5) La classe, nombre i diàmetre dels reblons i cargols.
6) La forma i dimensions de les unions soldades, la preparació de les vores, el procediment,
mètode i posicions de soldatge, els materials d'aportament a utilitzar i l'ordre d'execució.
7) Les indicacions sobre el mecanitzat o tractaments dels elements que les precisin.
c) La nomenclatura a utilitzar per a representar els elements d’unió serà la que defineix la Normativa
DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructrual Acero”, d’acord amb els següents casos:
• soldadura
• reblons
• cargols ordinaris i calibrats
• cargols d’alta ressistència
d) Tot plànol de taller portarà indicats els perfils, la classe dels acers, els pesos i les marques de
cadascun dels elements de l'estructura representats en ell.
e) El Contractista entregarà a la Direcció Facultativa abans del començament de l'execució a taller i
amb la suficient antelació, dos jocs de copies dels plànols de taller, dels que, després d'ésser
revisats per aquella, se li retornarà un de signat, amb indicació de les correccions que s'estimin
oportunes. En cas de que n'existeixi alguna, el Contractista deurà refer els plànols i sotmetre.ls a
llur aprovació definitiva, segons el mateix procediment.
f)

Si durant l'execució de l'obra s'introdueixen modificacions de la mateixa, caldrà procedir a la
rectificació dels plànols de taller que correspongui, de manera que acabin reflectint exactament les
solucions finalment adoptades. En cas de que calgui modificar detalls, es requerirà l'autorització
expressa de la Direcció Facultativa, havent de quedar constància en els plànols de taller de les
variacions introduïdes.

g) Es realitzaran plantilles a escala natural de tots els elements que ho requereixin, especialment de
nusos i carteles d'unió. Per això, es farà ús de personal especialitzat, atenent-se a les toleràncies
que estableix la Normativa DB-SE-A, treballant sobre material suficientment indeformable i
indeteriorable per llur manipulació.
h) Per cada plantilla, que s'ajustarà a les cotes establertes en els plànols de taller, s'indicarà el nombre
d'identificació de l'element a que correspongui, així com els plànols en que es defineixi aquest
element.
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i)

No serà preceptiva la utilització de plantilles a escala natural quan el tall s'efectuï amb maquinaria
d'oxitallada automàtica, que treballi a partir de plantilles reduïdes.

1.2.3

Programa de muntatge

El Contractista, basant-se en les indicacions del Projecte i sempre que no figuri com a Documentació
del mateix, redactarà un programa de muntatge, que deurà ésser aprovat per la Direcció Facultativa
prèviament a el començament dels treballs de l'obra, detallant com a mínim els extrems següents:
a) Descripció de l'execució en fases, ordres i temps de muntatge dels elements de cada fase.
b) Descripció de l'equip que farà servir per el muntatge de cada fase.
c) Detall dels estintolaments, cintres o altres elements de subjecció provisional.
d) Personal precís per a la realització de cada fase, amb especificació de llur qualificació provisional.
e) Elements de seguretat i protecció del personal.
f)

Comprovació dels anivellaments, alineacions i aplomaments.

Si, per adequar el procés constructiu a l'obra, fos necessari modificar les característiques resistents de
determinats elements, ho detallarà en el programa de muntatge, proposant les solucions constructives
que li semblessin oportunes per a materialitzar aquest reforçament.

1.3

Materials

1.3.1

Requeriments generals

Aquest Plec de Condicions fa referència a els materials que s'esmenten a continuació:
1) Acers laminats: S 275 JR i S 355 JR.
2) Acers en cargols: Segons taula 4.3 de la Normativa DB-SE-A.
3) Acers en barres: B-500-S, acers especials de límit elàstic igual o inferior a 600 Mpa.
Els requeriments que es detallen a continuació, relatius a la recepció dels materials, son preceptius de
complir a l'obra, per tal de portar a terme l'execució dels elements d'acer laminat, i serviran de base per
a emetre qualsevol esmena al projecte.
a) El Contractista, a requeriment de la Direcció Facultativa, quedarà obligat a emetre un document a
on hi figurin les propietats i les característiques més rellevants de tots els materials que s'utilitzaran
en obra. Aquest document, si la Direcció Facultativa ho estima oportú, anirà certificat per l'empresa
adjudicatària del control de qualitat. Les esmentades propietats i característiques seran, com a
mínim, les següents:
1)
2)
3)
4)

Resistència a la tracció.
Límit de fluència.
Allargament de trencament.
Doblegat.
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5) Resiliència.
6) Procediment de fabricació emprat.
7) Soldabilitat.
b) La Direcció Facultativa podrà en tot moment requerir els assajos que estimi oportuns, per tal de
constatar tots els punts detallats i els que considerés d'interès per la realització de la posta en obra
del acer laminat.
c) El magatzematge dels productes tipus perfil -seccions obertes i tancades, plans amples i xapes- i
tipus barra-calibrada, d'alta resistència etc.- es farà protegint-los dels agents atmosfèrics directes,
especialment de les pluges i nevades, així com del terreny. Si l'ambient a on es fa el magatzematge
fos agressiu per els materials, caldrà, a mes, salvaguardar-los d'aquest ambient amb les
proteccions adients.
d) El magatzematge del material tipus rebló o cargol i mecanismes especials es farà perfectament
embalat, amb els recipients que el fabricant hagi utilitzat a l'efecte. El mecanismes i elements
realitzats expressament per l'obra, aniran, a més, protegits amb grassa.
e) Si la Contracta proposés un canvi de material, aquest es proposarà per a tota l'obra, no admetentse en cap cas que aquest canvi afecti a l'obra de forma local, o que es plantegi a nivell d'una partida
o capítol concrets.
f)

En el cas que el fabricant aporti un material diferent al previst en projecte, aquest l'acreditarà
mitjançant certificat expedit per a un laboratori homologat, explicitant, com a mínim, totes aquelles
característiques mecàniques i químiques que reflexa la Normativa DB- SE-A.

1.3.2

Acer per a perfils laminats

Les condicions específiques que deuran complir els acers laminats, queden reflectides a continuació:
a) El tipus i qualitat de l'acer a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents de
projecte. En cas de que no hi figurés o podés existir una indefinició d'aquest en un element en
concret, caldrà utilitzar els següents tipus i qualitats de material:
Perfils laminats: S 275 JR
Perfils buits: S 275 JR
b) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels acers dels
productes laminats que subministri, d'acord amb l'establert per la Norma DB-SE-A., per a perfils
laminats de secció transversal oberta, i la Norma DB-SE-A per els de secció transversal tancada,
sempre i quant els assajos s’hagin realitzat segons el regulat en la Norma abans esmentada. Així
mateix, garantirà que les mesures i pesos dels productes subministrats satisfacin les toleràncies
que es detallen en la Norma DB-SE-A, en el que respecta a la perfileria de secció transversal
oberta- perfils en H, I, L o T.
c) Els perfils servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades a intervals i en relleu.
d) De la mateixa manera, la perfileria portarà marcada a intervals la classe d'acer. Aquesta marca
deurà ésser realitzada en el procés de laminat, per encunyat o mitjançant pintura indeleble.
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e) La identificació de l'acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran les
següents dades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1.3.3

Nom i direcció de l'Empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació de l'acer.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destinament.
Referència de la comanda.
Acer per a xapes i plans amples

Les condicions específiques que deuran complir els acers per aquest tipus d'elements, queden
reflectides a continuació:
a) El tipus i qualitat de l'acer a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents de
projecte. En el cas de que no hi figurés o pogués existir una indefinició d'aquest en un element en
concret, caldrà utilitzar els tipus i qualitats de material especificats en la taula 4.1 de la Norma DBSE-A
b) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes laminats
que subministri, d'acord amb l'establert per la norma DB-SE-A, sempre i quant els assajos s’hagin
realitzat segons lo establert en la Norma abans esmentada. Així mateix, garantirà que les mesures i
els pesos dels productes subministrats satisfacin les toleràncies que es detallen en aquesta norna
c) Els elements servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades a intervals segons el
procediment que aquest últim consideri.
d) La identificació de l'acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran les
següents dades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1.3.4

Nom i direcció de l'empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació de l'acer.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destinament.
Referència de la comanda.
Acer en cargols

Les condicions específiques que deuran complir els acers utilitzats per els cargols, queden reflectides a
continuació:
a) El tipus i qualitat de l'acer a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents de
projecte. En el cas de que no hi figurés o podés existir una indefinició d'aquest en un element en
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concret, caldrà utilitzar els següents tipus i qualitats de material especificats en la taula 4.3 de la
Norma DB-SE-A.
b) El tipus de material que s'especifiqui per els cargols, tant explícitament en els plànols com
implícitament en aquest Plec de Condicions, serà extensible al material utilitzat per els elements
complementaris, es a dir, femelles i volanderes (volanderes).
c) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes que
subministri, d'acord amb l'establert per la Norma DB-SE-A, per cargols ordinaris i calibrats i per la
Norma DB-SE-A per a cargols d’alta resistència. Així mateix, garantirà que les mesures i pesos dels
productes subministrats satisfacin les toleràncies que es detallen en la Norma DB-SE-A, per cargols
ordinaris i calibrats, i en la Norma DB-SE-A per a cargols d’alta resistència.

d) Els cargols servits a obra portaran les sigles del fabricant en relleu. De la mateixa manera, portarà
el tipus i classe d'acer.
e) La identificació de l'acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran les
següents dades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1.3.5

Nom i direcció de l'empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació de l'acer.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destinament.
Referència de la comanda.

Acer en barres

Les condicions específiques que deuran complir els acers utilitzats per les barres queden reflectides a
continuació:
a) El tipus i qualitat de l'acer a emprar en cada cas, quedarà definit en els plànols i documents de
projecte. En el cas de que no hi figurés o podés existir una indefinició d'aquest en un element en
concret, caldrà utilitzar els següents tipus i qualitats de material:
acers llisos sense cap especificació: S 275 JR.
acers llisos d'alta resistència: L.E.> 500 Mpa
acers corrugats: B- 500-S.
b) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes que
subministri, d'acord amb l'establert per la norma NBE- EA-1995-95, taules 2.1.2 i 2.1.3, per els
rodons d'acer llis, i la EHE-2008, taula 3.1.2 per a els acers corrugats. Tanmateix, garantirà que les
mides i pesos dels productes subministrats satisfacin les toleràncies que es detallen en la taula
2.1.6.3 de la Norma NBE- EA-1995-95.
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c) La identificació de l'acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran les
següents dades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1.3.6

Nom i direcció de l'empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació de l'acer.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destinament.
Referència de la comanda
Material d'aportament en soldadures

Les condicions específiques que deuran complir els materials d'aportament en les unions soldades
queden reflectides a continuació:
a) El tipus i qualitat del material a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents de
projecte. En el cas de que no hi figurés o podés existir una indefinició d'aquest en un element en
concret, caldrà utilitzar-ne de qualitat estructural, apropiada a les condicions de la unió i del
soldatge i de les característiques mínimes següents:
1) Resistència a la tracció:
42 Kg/mm2, per a acers del tipus S 275 JR
52 Kg/mm2, per a acers del tipus S 355 JR
2) Allargament a trencament:
22% per a qualsevol tipus d'acer.
3) Resiliència: S'adequarà a la qualitat del acer i a el tipus d'estructura, no podent, en cap cas,
ésser inferior a 5.0 Kpm/cm2.
b) Tret del cas en que ho fixi la Direcció Facultativa, s'admetran, segons els casos i posicions de
soldatge, les següents qualitats d'elèctrode:
1) estructural intermèdia
2) estructural àcida
3) estructural bàsica
4) estructural orgànica
5) estructural de rútil
6) estructural de titani.
Tanmateix, s'admet l'ús d'elèctrodes normals o de gran penetració.
c) L'ús d'elèctrodes s'atendrà a lo especificat per el fabricant. Els elèctrodes de revestiment higròfil,
especialment els elèctrodes bàsics, s'empraran perfectament secs. Amb aquest objectiu,
s'introduiran i conservaran en un dessecador, fins el moment de llur utilització.
d) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes que
subministri, d'acord amb lo establert per la norma UNE 14.023.
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e) La identificació dels elèctrodes subministrats a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi
figuraran les següents dades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1.3.7

Nom i direcció de l'empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació de l'acer.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destinament.
Referència de la comanda
Pintures i proteccions

Les condicions específiques que deuran complir els materials de protecció queden reflectides a
continuació:
a) La pintura es recepcionarà i emmagatzemarà en recipients tancats i precintats, amb l'etiqueta del
seu fabricant.
b) Si en projecte no s'especifica el contrari, la pintura en els elements estructurals embolicats per
altres materials o exposats a l'aire en interiors, assegurarà una protecció no menor que la
proporcionada per dues capes de pintura tradicional, que contingui un 30% d'oli de llinassa cuit, i en
els elements exposats a la intempèrie, no menor que la proporcionada per tres capes de la mateixa
pintura.
c) Abans del pintat es presentaran mostres de pintura per a realitzar les anàlisis i assajos prescrits en
el projecte, i es pintaran mostres per jutjar el color i l'acabat.
d) Els tipus de proteccions de l'acer, classes i característiques de les pintures a utilitzar, nombre de
capes, colors, acabats, etc., poden consultar-se en el Plec de Condicions específic de les pintures.
1.3.8

Cintres i apuntalaments

Els requeriments específics per a la recepció de les cintres i els elements d'apuntalament son els que
es detallen:
a) Els elements que s'utilitzin d'apuntalament o de cintra seran d'acer. Preferentment seran
estructures provisionals realitzades amb el mateix material que s'executi la resta de l'obra d'acer o,
en cas contrari, podran utilitzar-se elements manufacturats, dels quals la Direcció Facultativa
emetrà verbalment o per escrit un informe de la possibilitat de llur utilització.
b) Seran capaços de resistir les accions pròpies del procés de muntatge i/o formigonat, quan
correspongui -en aquest últim cas seran vigents les condicions de les cintres, encofrats i motlles,
detallades en l'apartat 3.10 del Plec de Condicions de la Posta en Obra del Formigó Armat-, sense
presentar deformacions ni assentaments apreciables, inferiors, en qualsevol cas, a 1/1000 de la
longitud del element que s'estigui realitzant, tret d'indicació contraria de la Direcció Facultativa.
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c) Les estructures que constitueixen les cintres i els apuntalaments seran autoestables. A tal fi, podran
disposar-se acompanyades de ternals o cables que assegurin llur estabilitat.
d) Podran utilitzar-se perfils que siguin fruit del reciclatge d'altres partides de l'obra. El Contractista
caldrà que sol·liciti per escrit a la Direcció Facultativa la utilització de perfils reciclats, provinents
d'una altre obra.

1.4

Execució.

1.4.1

Condicions generals.

El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per la realització dels treballs
d'execució dels elements de l'estructura metàl·lica. A tal fi, caldrà que observi les següents
puntualitzacions:
a)

Restarà a càrrec del Contractista la conservació en perfectes condicions de les conduccions
públiques d'aigua, gas, electricitat, telèfon, clavegueram, etc., així com el manteniment en perfecte
estat de les construccions o elements de jardineria que pertanyin a les finques contigües a l'obra.

b)

Tanmateix, anirà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o desperfectes que
s'haguessin produït per efecte de l'execució de l'estructura metàl·lica.

c)

Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti d'estar fora de
servei, es donarà avís a la Direcció Facultativa, a fi que aquesta decideixi la solució mes
convenient.

d)

Deuran efectuar-se els estrebaments, tot i en el cas de no haver estat expressament instruïdes a tal
efecte per la Direcció Facultativa.

e)

El Contractista estarà obligat a disposar tots els mitjans que la Direcció Facultativa estimi oportuns
per realitzar l'obra. S'inclou en aquest concepte els sistemes d'extracció i eliminació de les aigües
que podessin aparèixer, tan degudes a moviments del nivell freàtic com per l'acumulació de l'aigua
de pluja, així com d’instal·lació dels punts de llum i connexió a les xarxes elèctrica general i de
clavegueram, segons correspongui.

f)

En cap cas el Contractista estarà facultat per a variar per el seu compte les dimensions, posició,
nombre de elements, característiques de les unions, geometria, procediment constructiu o tipus de
qualsevol dels elements que constitueixin l'estructura metàl·lica, sense el vist i plau de la Direcció
Facultativa. Podrà, no obstant, expressar la conveniència d'efectuar aquells canvis que estimi
oportuns, de forma que l'Arquitecte Director, si ho troba adequat, pugui aplicar-los en l'execució de
l'obra.

g)

El Contractista s'assegurarà de que el magatzematge de material sobre els elements ja construïts
no modifiquin les hipòtesis de càrrega que s'han tingut en compte en el càlcul de l'estructura.
Qualsevol dubte al respecte, especialment per desconeixent d'aquestes hipòtesis, es consultarà a
la Direcció Facultativa, per que determini la viabilitat de la solució.

h)

Restaran a càrrec del Contractista totes les tasques inherents al desenvolupament i posta en obra
del procés constructiu necessari per a portar a terme l'obra segons el projecte, encara que no
s'indiqui explícitament en el pressupost.
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1.4.2

Replanteig

L'inici de les tasques de l'execució dels elements de l'estructura metàl·lica tindran com a punt de partida
les relatives a llur replanteig. Per aquest concepte es vetllarà que es satisfacin els següents punts:
a) La senyalització del replanteig es realitzarà amb mitjans perdurables, replantejant de nou quan, per
alguna raó, s'hagin perdut les referències ja replantejades anteriorment. Serà aconsellable situar
els eixos dels elements estructurals a executar, marcant-los amb pintura, guix de color o blauet
sobre els fonaments o punts d'arrencada d'aquells.
b) El Contractista no tindrà dret a cap tipus d'abonament com a conseqüència d'errors de replanteig
que l'hi podessin ésser imputables. Si existís divergència entre dos planells o documents de
projecte, el Contractista està obligat a comunicar aquesta a la Direcció Facultativa perquè es
manifesti donant prioritat a un o altre document. De no fer-ho així, no podrà argumentar error en el
projecte, en el supòsit d'haver optat per la solució incorrecta.
c) Les dimensions de qualsevol element emparat per aquest Plec de Condicions no es modificaran
per sobre les toleràncies que l'hi corresponguin, especificades per cada element mes endavant,
sense coneixement de la Direcció Facultativa. Tan mateix, no es podrà variar llur posició absoluta
ni relativa, si no es amb el vist i plau de l'Arquitecte Director.
1.4.3

Posta en obra. Prescripcions generals

El Contractista deurà vetllar per el compliment de les següents condicions de caràcter general, referents
a la posta en obra de l'estructura metàl·lica. Tan mateix, vetllarà perquè es materialitzin les de caràcter
mes específic, que es tindrà ocasió de detallar mes endavant en altres subapartats.
Les referides condicions es sintetitzen en els següents termes:
a) No es podrà sol·licitar a càrrega cap element, fins que la Direcció Facultativa no hagi donat el seu
vist i plau respecte a la col·locació d’enrigidors, elements secundaris d'unió, acartel·laments,
connectadors, etc.
b) L'execució de cada element es realitzarà d'acord amb el pla prèviament acordat conjuntament per
el Contractista i la Direcció Facultativa.
c) Si un determinat element o elements treballessin conjuntament amb masses de formigó armat
(secció mixta), caldrà consultar el Plec de Condicions per a la Posta en Obra del Formigó Armat,
per una banda, i el relatiu a la Posta en Obra de la Estructura Mixta, per l'altre.
d) Els perfils, xapes i plans amples constituents de l'estructura es col·locaran nets i exempts d'òxid no
adherent, grassa o qualsevol altre substància perjudicial, a no ser que la Direcció Facultativa o els
plànols estableixin el contrari.
Els cargols i perns, així com les volanderes i femelles corresponents, es col·locaran també en les
mateixes condicions.
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e) Es prohibeix la utilització simultània d'acers de característiques mecàniques diferents en un mateix
element estructural, així com acers que provinguin del reciclatge, a no ser que la Direcció
Facultativa ho contradigui per escrit.
f)

Els perfils i els elements de l'estructura en general, s'ajustaran a els documents de projecte,
especialment en la llargada, posició relativa i longituds dels cordons de soldadura.

g) El doblegat dels espàrrecs d'ancoratge es farà sempre per mitjans mecànics, en fred i a velocitat
moderada. Està interdit l'adreçament de colzes. Els radis de doblegament dels mateixos es
dimensionaran d'acord amb els criteris que estableix la Norma EHE-2008, en el seu article 66º.
La Direcció Facultativa podrà ordenar la realització d'assajos amb líquids penetrants, per tal de
determinar l'aparició de fisuracions en el procés de doblegat.
h) Les distàncies entre barres serà tal que permetin un formigonat correcte i adoptaran el valor mes
restrictiu de les següents:
1) Dos centímetres.
2) El diàmetre de la barra mes gran.
3) 1.25 vegades del tamany màxim del àrid.
i)

En referència a els recobriments o distancies mínimes de les barres d'ancoratge als paraments, es
fixen les que estableix la norma EHE-2008, en el seu article 66º. Els documents de projecte o, per
defecte, la Direcció Facultativa fixaran quina es l'agressivitat del ambient en cada cas.

j)

La longitud de les barres d'ancoratge, sempre i quan no estigui definida en els plànols, es calcularà
segons els valors especificats a la taula 1, en funció del tipus d'acer que constitueixi a les barres i
del diàmetre d'aquestes. L'ancoratge es farà amb l'ajuda de patilles; les longituds expressades a la
taula 1 quadre corresponen a el tram recte de l'ancoratge.
Diàmetre
de barra
(mm)

Longitud d'ancoratge (cm)

acer corrugat
16
20
25
32
40

acer llis

50
80
80
130
120
190
190
300
300
450
Taula 1: Longitud de les barres d'ancoratge

k) En totes les manipulacions de càrrega, descàrrega, transport, magatzematge a peu d'obra i
muntatge, es tindrà la màxima cura de no danyar els elements estructurals, especialment en les
zones de subjecció per l'elevació.
l)

El magatzematge s'efectuarà de forma sistemàtica i ordenada, per facilitar al màxim el muntatge.

m) Prèviament al muntatge, es procedirà a la correcció de qualsevol defecte que pogués haver-se
produït en les tasques de manipulació esmentades en el subapartat precedent.
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En el cas de que un defecte no podés corregir-se o existís algun tipus de dubte respecte el correcte
comportament resistent posterior de la peça afectada, aquesta serà rebutjada, marcant-la al efecte
per deixar-ne constància.
1.4.4

Prescripcions generals per a la posta en obra de les cintres, i els apuntalaments

En la posta en obra de les cintres i apuntalaments, caldrà observar les prescripcions generals que a
continuació es detallen:
a)

Els diferents elements que constitueixen els apuntalaments i/o cintres es retiraran sense produir
sotragades i/o cops contra l'estructura, disposant, si els elements son de certa importància o la
Direcció Facultativa ho estima oportú, gats hidràulics, cunyes o altres mecanismes amortidors. Les
operacions de desapuntalament es portaran a terme segons el pla o procés constructiu que es
detalli en el projecte. Sí aquest no existís, es consultarà al respecte a la Direcció Facultativa la
forma i moments de fer-les. La Direcció Facultativa podrà instruir la realització dels assajos
corresponents per tal de poder fixar el moment del desapuntalament dels diferents elements.

b)

Els elements i sistemes d'apuntalament, un cop col·locats a obra, seran autoestables segons el
detall expressat en 3.9.-. En aquells casos en els que l'alçada dels mateixos sigui superior a 5.0
metres, caldrà que la Direcció Facultativa doni el vist i plau del sistema d'apuntalament i el seu
travament.

c)

Quan el temps transcorregut entre l'execució de l'apuntalament i el d'entrada en funcionament o
càrrega del mateix sigui superior a un mes, caldrà fer una revisió exhaustiva d'aquell.

1.4.5

Muntatge

Durant el muntatge de l'estructura i dels seus elements s'observaran les següents condicions:
a)

La subjecció provisional dels elements estructurals s'efectuarà amb grapes o cargols, o mitjançant
qualsevol altre element que el seu us quedi avalat per l'experiència, tenint, a més, la certesa de que
puguin resistir adequadament els esforços generats en aquesta fase.

b)

Durant el muntatge es realitzarà l'acoblament dels diferents elements que composin l'estructura,
amb les toleràncies admeses en la Norma DB-SE-A.

c)

No es procedirà a executar cap unió definitiva, ja sigui reblonada, cargolada o soldada, mentre no
es certifiqui que els elements estructurals resten dispostos correctament, d'acord amb el especificat
en els plànols de projecte i en els de taller.
En els casos que existeixin elements de correcció, no es començarà l'execució definitiva mentre no
es tingui l'absoluta certesa de que tots els elements resten correctament dispostos, i que la forma
actual quedarà corregida amb la implementació dels elements citats.

d)

En les unions reblonades i/o cargolades s'atendrà al prescrit en els apartats 4.6.-, 4.7.-, 4.8.- i 4.9.del present. En unions soldades a el prescrit en l'apartat 4.11.-.
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e)

Les unions de muntatge i altres dispositius auxiliars emprats es retiraran solament quan
l'autoestabilitat de l'estructura quedi garantida.

f)

Tret d'indicació expressa en sentit contrari en els plànols de projecte o de la Direcció Facultativa, no
es muntaran jàsseres i pilars a mes de dues plantes damunt de l'últim forjat construït.

g)

En lo referent al ritme de la construcció dels murs, aquest quedarà fixat en cada cas mitjançant les
ordres emeses per la Direcció Facultativa, atenent al establert en el punt a) del present apartat, en
el cas de que aquests murs actuïn com elements estabilitzants davant de càrregues horitzontals.

1.4.6

Unions amb cargols ordinaris i calibrats

Per l'execució i posta en obra de les unions amb cargols ordinaris i calibrats es tindran en compte la
Norma DB-SE-A
1.4.7

Unions amb cargols d'alta resistència

Per l'execució i posta en obra de les unions amb cargols d'alta resistència es tindrà en compte la Norma
DB-SE-A. Especialment es vetllarà per el compliment de les següents condicions:
a)

Les superfícies dels perfils a unir que quedaran totalment en contacte, estaran preparades
mitjançant xorejat de sorra o granalla d'acer.

b)

Les superfícies abans esmentades podran estar protegides amb pintura i així es detallarà en els
plànols de taller. En el cas de que ho estiguin, el Contractista facilitarà a la Direcció Facultativa amb
la suficient antelació un full de característiques d'aquesta pintura i condicions per llur imprimació,
amb l'objecte de garantir que els coeficients de fregament considerats en el càlcul quedin coberts.
La Direcció Facultativa, a mes, podrà exigir els assajos que consideri oportuns per certificar els
coeficients de fregament abans esmentats.

c)

No s'admetrà sota cap concepte l'apretament dels cargols sense claus dinamomètriques o eines
que mesurin el par d'apretament.

d)

La Direcció Facultativa es reserva el dret de reforçar les unions cargolades amb soldadura, a tenor
del no compliment de les condicions específiques detallades abans.

1.4.8

Execució de les perforacions

Per l'execució de les perforacions es tindran en compte els punts que es detallen a continuació i que
complementen els de caràcter mes específic ja detallats en subapartats anteriors. Els referits punts son
els següents:
a) Els forats per a reblons i cargols es perforaran amb taladre, excepte en aquells casos que la
Direcció Facultativa autoritzi els punxons.
b) El taladre es farà preferentment a taladre reduït per a poder realitzar a obra una rectificació de
coincidència. En aquest cas, el diàmetre serà 1 mm mes petit que el diàmetre definitiu.
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c) La rectificació dels forats d'una costura es farà mitjançant escairador mecànic. Es prohibeix fer.ho
amb broca passant o llima.
d) Taladrat simultani: Es recomana que sempre que sigui possible, es taladrin d'una sola vegada els
forats que travessen dues o mes peces, després d'armades, amordessant.les o cargolant-les
fortament. Després de fer els taladrades, les peces es separaran per eliminar les rebaves.
e) Forats per a cargols i reblons: Els forats destinats a allotjar cargols calibrats i d'alta resistència,
s'executaran sempre amb taladre de diàmetre igual al nominal de l'espiga, amb les toleràncies que
estableix la Norma DB-SE-A. Per a cargols ordinaris i roblons, el diàmetre serà 1.5 mm mes gran
que el de l'espiga, amb les mateixes toleràncies.
1.4.9

Armat de peces

Aquesta operació té per objecte presentar a taller cadascun dels elements estructurals que ho
requereixin, acoblant les peces que s'hagin elaborat, sense forçar-les, a la posició relativa que tindran
una vegada efectuades les unions definitives. S'armarà el conjunt de l'element, tant la part que ha de
fer-se a taller com la que es realitzarà a peu d'obra, de cara a garantir una execució definitiva correcte.
Per a la realització de l'armat de les peces es requereix el compliment de les condicions que estableix la
Norma DB-SE-A.
1.4.10

Unions soldades

Per la realització de les unions soldades, es compliran les condicions que estableix la Norma DB-SE-A.
1.4.11

Execució d'elements a taller

Per la realització de les parts que calgui fer a taller, tant per exigències de la Direcció Facultativa com
de projecte, es tindran en compte les prescripcions que fixa la Norma DB-SE-A.
1.4.12

Execució d'elements a peu d'obra

Per la realització de les parts que calgui fer a obra, tant per exigències de la Direcció Facultativa com de
projecte, es tindran en compte les prescripcions que fixa la Norma DB-SE-A.
1.4.13

Toleràncies admissibles a l'execució

Els mesuraments de longituds s'efectuaran amb regla o cinta mètrica, de precisió no inferior al 0,1%.
Les fletxes en barres s'establiran fent us d'un cable tesat que transcorri per punts corresponents de les
seccions extremes.
1.4.13.1

Elements realitzats a taller

Tot element estructural fabricat a taller i enviat a l'obra complirà les toleràncies següents:
a) Toleràncies de longitud: Es respectaran els valors màxims establerts per la Norma DB-SE-A.
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b) Toleràncies de forma: La fletxa màxima de qualsevol element estructural recte no deurà ésser
superior a 1/1500 de la seva longitud, ni a 10 mm.
Al cas d'elements simples (pilars, jàsseres, etc...) es prendrà com longitud la distància entre els
seus dos extrems.
Per els elements compostos, tipus encavallada, la comprovació haurà d’efectuar-se per partida
doble; a nivell de conjunt, definint com a longitud la distància entre nusos extrems, i al de cada
element, prenent com a longitud la distància entre els seus dos punts d'unió al resta del entramat.
1.4.13.2

Conjunts muntats a l'obra

Tot conjunt muntat a l'obra complirà les següents toleràncies:
a) Toleràncies dimensionals: les toleràncies en les dimensions fonamentals dels conjunts muntats a
obra, s'obtindran per addició de les toleràncies admeses per cada element singular al apartat
4.14.1.-, sense que arribi a sobrepassar-se el màxim de ±15 mm.
b) Desplomaments: la tolerància en el desplom d'un pilar, mesurat horitzontalment entre dos pisos
qualsevol, no serà superior a 1/1000 de la diferència d'alçada entre els pisos, sense sobrepassar
en cap cas el valor global de ±25 mm.
La tolerància en el desplom entre els recolzaments d'una biga qualsevol, no serà superior a 1/250
del seu cantell, valor que es reduirà a la meitat en el cas de bigues carril.
1.4.13.3

Unions

Les toleràncies admeses en les unions queden acotades per els valors següents:
a) Forats per a reblons i cargols: Els forats corresponents a unions per reblons, cargols ordinaris,
cargols calibrats i cargols d'alta resistència, s'atendran a les toleràncies que s'estableixen a
continuació, amb independència de quin sigui el mètode de perforació a emprar:
En cargols calibrats solament s'admetran toleràncies -en cap cas majors de 0,15 mm- per
diàmetres no menors de 19 mm.
Per reblons i qualsevol altre tipus de cargols no s'admetran toleràncies superiors a ± 1 mm. per
diàmetres nominals de 11 mm., ± 1,5 mm. per diàmetres compresos entre 13 mm. i 17 mm., ±
2 mm. per diàmetres de 19 a 23 mm. i ± 3 mm. per diàmetres de 25 a 28 mm.
b) Soldadures: Les toleràncies en les dimensions dels bisells de preparació de vores, i en les
longituds i colls de soldadura, son les que s'indiquen a continuació:
± 0,5 mm. per dimensions fins 15 mm.
± 1 mm. per dimensions entre 16 i 50 mm.
± 2 mm. per dimensions entre 51 i 150 mm.
± 3 mm. per dimensions superiors a 150 mm.
1.4.14

Proteccions

Les condicions que deuran complir les proteccions varien segons els casos, d'acord amb la relació dels
subapartats següents:
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1.4.14.1

Superfícies en contacte

a) Les superfícies que hagin de restar en contacte en les unions de l'estructura es netejaran en la
forma especificada en els apartats 4.3.1., 4.6 i 4.7 i no es pintaran, llevat d'indicació expressa en
sentit contrari.
b) Les superfícies que hagin de restar en contacte en les unions amb cargols d'alta resistència no es
pintaran mai a no ser que la Direcció Facultativa ho contradigui, i es sotmetran una neteja o
tractament d'acord amb les condicions establertes en l'apartat 4.8.- del present.
c) Les superfícies que hagin de soldar-se no estaran pintades ni impreses en una amplada mínima de
100 mm fins el cantell de la soldadura.
1.4.14.2

Superfícies contigües al terreny

Per evitar possibles corrosions es precís que les bases dels pilars i parts estructurals que puguin estar
en contacte amb el terreny restin embegudes en formigó.
Aquests elements no es pintaran; per evitar llur oxidació, si han d'estar algun temps a la intempèrie, es
recomana llur protecció amb lletada de ciment.
1.4.14.3

Preparació de les superfícies

a) Les superfícies que hagin de pintar-se es netejaran acuradament, eliminant tot rastre de brutícia,
pellofes, òxid, gotes de soldadura, escòria, etc., de forma que restin netes i seques.
b) La neteja es realitzarà amb rasqueta i raspall de pues d'acer, o bé, quan, s'especifiqui, per decapat,
xorrejat de sorra o qualsevol altre tractament. Les taques de greix s'eliminaran amb solucions
alcalines.
c) Quan una superfície transmeti per contacte un esforç de compressió, es mecanitzarà un cop
conformada, garantint perfectament la seva planarietat.
1.4.14.4

Execució del pintat

a) En la execució del pintat caldrà tenir en compte les condicions d'ús indicades per el fabricant de la
pintura.
b) Quan el pintat es realitzi al aire lliure, no s'efectuarà en temps de gelades, neu o pluja, ni quan el
grau d'humitat del ambient sigui tal que es puguin preveure condensacions a les superfícies a
pintar.
c) Entre la neteja i la aplicació de la capa d'imprimació, transcorrerà el menor temps possible, no
admetent-se un temps superior a les vuit hores.
d) Entre la capa d'imprimació i la segona capa, transcorrerà el termini de secat fitxat per el fabricant
de la pintura; si no s'especifiqués, caldrà que aquest marge de temps sigui de trenta-sis hores.
Caldrà procedir d'igual manera entre la segona i la tercera capa, quan existeixi.
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1.4.14.5

Pintat al taller

a) Tot element de l'estructura, menys els indicats en els apartats 4.15.1.- i 4.15.2.-, rebrà a taller una
capa d'imprimació abans d'ésser entregat per a llur muntatge.
b) La capa d'imprimació s'aplicarà amb l'autorització del Director d'Obra, després de que aquest o la
persona que delegui hagi fet la inspecció de les superfícies i de les unions de l'estructura realitzada
a taller.
Les parts que després del muntatge seran de difícil accés, però que no arribaran a estar en
contacte amb un altre element, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si així ho prescriuen
els documents de projecte, després dels corresponents terminis de secat.
El pintat s'efectuarà preferentment en un local cobert, sec i a resguard de la pols. Si això no es
practicable, podrà efectuar-se al aire lliure en les condicions indicades en l'apartat 4.15.4.-.
1.4.14.6

Pintat a peu d'obra

a) Després de la inspecció i acceptació de l'estructura muntada, es netejaran els caps dels reblons i
cargols, es picarà l'escòria i es netejaran les zones de les soldadures a efectuar a obra. Si
s'hagués deteriorat la pintura d'alguna zona, caldrà netejar-la, donant a continuació sobre tot el
conjunt la capa d'imprimació, amb la mateixa pintura que la emprada en el taller.
b) Transcorregut el termini de secat, es donarà a tota l'estructura la segona capa de pintura i quan així
estigui especificat, la tercera.
No es pintaran els cargols galvanitzats o que tinguin un altre tipus de protecció antiòxid.

1.5

Execució dels elements estructurals

A més de les condicions de caràcter general i especifica detallades en apartats anteriors, caldrà que per
cada element estructural en concret s'observin les particulars que s'esmenten tot seguit.
1.5.1

Jàsseres

En l'execució de les jàsseres es vetllarà per el compliment de les següents condicions específiques:
a) La perfilería que configuri a un element jàssera serà sencera, sense juntes. En aquells casos en els
que la llum de la jàssera fos mes llarga que les dimensions dels perfils manufacturats, es permetrà
la introducció de juntes, consistents en una soldadura a topall, amb penetració total, preferentment
feta a taller, que es comprovarà amb rajos X, essent necessari que la calificació de tal soldadura no
sigui inferior a 2. En qualsevol cas, aquestes unions s'explicitaran en els plànols de taller, a fi que la
Direcció Facultativa doni llur vist i plau. Preferentment, i a falta d'indicació al respecte en els
documents de projecte, caldrà que aquesta junta es solucioni fora dels punts a on es prevegin
concentracions d'esforços importants. Al respecte, cal establir que aquesta es farà a una distància
d'un cinquè (1/5) de la llum entre pilars o recolzaments de la mateixa.
b) Les unions d'aquests elements amb altres d'estructura metàl·lica o constituïts per altres materials,
es realitzarà d'acord amb els documents de projecte. Si en aquests no es detalla la solució, el
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Contractista en proposarà una que deurà ésser aprovada per la Direcció Facultativa, abans de que
es materialitzi, tant a l'obra com a taller.
c) Si en un determinat cas no es fes referència al tipus de perfil o el Contractista es veiés obligat a
dissenyar un dels elements que s'especifiquen en aquest subapartat, caldrà que ho faci atenent a
les següents condicions de fletxa:
1) Per estintolament d'altres elements estructurals, especialment murs de càrrega: 1/1000 de la
distància entre recolzaments.
2) Per suport de forjats sense cap requeriment específic: 1/500 de la distància entre
recolzaments.
3) Per suport d'elements d'acabat de cobertes: 1/300 de la distància entre recolzaments.
d) Les condicions específiques de toleràncies i les de muntatge es reflecteixen en l'apartat 4.14.- del
present Plec de Condicions.
1.5.2

Pilars

En l'execució dels pilars es vetllarà per el compliment de les següents condicions específiques:
a) El perfil que constitueixi al pilar es presentarà perfectament plomat, amb les desviacions i
toleràncies que admet la Norma DB-SE-A.
Un cop s'hagi col·locat, no intentarà adreçar-se un pilar que presenti desplomaments excessius.
Caldrà que en aquests casos es comuniqui a la Direcció Facultativa perquè aquesta disposi el mes
adient.
b) Les unions entre pilars es disposaran preferentment a 1/3 de l'alçada. Aquesta unió, a falta
d'indicació concreta en els plànols, caldrà fer-la a topall o mitjançant platines secundaries per a
poder absorbir el canvi de dimensió de la secció transversal. Tanmateix, aquestes i les que calgui
realitzar dels pilars amb altres elements estructurals, s’expressaran convenientment en els plànols
de taller, perquè la Direcció Facultativa doni llur vist i plau o esmeni la proposta presentada per el
constructor.
c) Quan la unió d'esforç de compressió es faci per contacte directe, es mecanitzaran les superfícies
que assegurin aquesta transmissió. El Contractista, a falta d'explicitació precisa en els plànols,
consultarà a la Direcció Facultativa, la necessitat de materialitzar la unió segons aquesta premissa
en cada cas.
Per un correcte anivellament dels elements, es admissible la disposició de diversos galzes
perfectament mecanitzats com a gruixos entre les seccions a unir.
d) Els pilars es presentaran sobre la fonamentació recolzats damunt de cunyes d'acer, de manera
que la distància entre aquella i la xapa de base estigui compresa entre els 40 i els 80 mm.
Seguidament, es procedirà a la col·locació d'un nombre convenient de bigues del primer pis o nivell
d'estructura transversal i, llavors, s'alinearan i plomaran.
e) Caldrà que es garanteixi la perfecta neteja de l'espai intermig entre la xapa de base i el fonament.
Un cop realitzada aquesta neteja i certificada per la Direcció Facultativa, es procedirà al retacat
amb morter expansiu de ciment pòrtland i àrid, de manera que el tamany màxim de l'àrid emprat no
sigui superior a 1/5 de l'alçada de l'espai esmentat.
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La resistència característica del morter de retacat no serà inferior a la del formigó que constitueixi al
fonament, i llur consistència fluida per a gruixos de retacat inferiors de 50 mm i tova en els restants
casos.
f)

Les xapes de base dels pilars aniran provistes d'uns taladres de diàmetre màxim 40 mm, que
permetin assegurar que el reblert de l'interespai entre xapa i fonament s'efectuï correctament.
La Direcció Facultativa es reserva el dret de corroborar mitjançant assajos pseudo-destructius la
bona execució de l'esmentat reblert.

g) Si en els plànols no quedessin fixades les dimensions de les xapes de base dels pilars, aquestes
es dimensionaran de manera que no transmetin tensions superiors a els 75 Kg/cm2 al morter de
reblert i que la unió entre pilar i fonament sigui rígida.
1.5.3

Encavallades i bigues triangulades

En l'execució de les encavallades i bigues triangulades es vetllarà per el compliment de les següents
condicions específiques:
a)

Els cordons inferior i superior seran continus. Per a garantir aquesta continuïtat, les soldadures
entre les seves parts seran a topall, realitzades fora dels punts de concentració d'esforç i controlant
el 100% de les soldadures del cordó traccionat mitjançant rajos X. El control de les demés
soldadures es detalla genèricament en l'apartat de control.

b)

Tots els elements secundaris, muntants i diagonals, es disposaran de manera que llurs eixos
coincideixin en un sol punt, amb l'objectiu de que en els nusos de l'estructura no es produeixin
excentricitats. Si per la raó que fos no existís coincidència d'eixos en un nus en concret, caldrà que
s'especifiqui explícitament en els plànols de taller la magnitud de tal desavinença.

c)

Tots els elements o cordons realitzats mitjançant perfilería composta es dissenyaran de manera
que les longituds mínimes dels perfils simples no siguin superiors a 40 vegades el radi de gir mínim
de la secció de perfil considerada. Si hi ha la certesa de que el perfil treballa a tracció, aquesta
dimensió podrà ésser 500 vegades el radi de gir, sempre que no s'especifiqui el contrari en els
plànols de projecte.

d)

Si no s'especifica el contrari en els plànols de projecte o la Direcció Facultativa no ho contradiu
explícitament, els recolzaments de les encavallades en els seus suports es realitzarà mitjançant
dues unions articulades. Tant sols en els casos en que l'element sobrepassi els 40 metres de
llargada s’alliberarà una d'elles, per passar a ésser un recolzament lliscant.

e)

En el procés de muntatge, es vetllarà especialment en garantir l'estabilitat dels elements de
referència. La utilització de cables i elements provisionals serà pràctica habitual en el muntatge. Al
respecte, el Contractista es precís que s'assabenti de les condicions d'estabilitat dels elements
corresponents.

f)

Si no s'estableix a priori, no es col·locarà en obra cap encavallada o biga triangulada que no estigui
perfectament acabada, especialment en lo referent a perfileria (muntants i diagonals) com a les
unions, tant cargolades com soldades.
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1.5.4

Corretges. Organització dels taulers de Roberta

Per l'execució de les corretges i, en general, per l'organització estructural dels taulers de coberta,
s'observaran les següents consideracions:
a)

El Contractista cal que tingui present que les corretges i demés elements constituents del pla de
coberta son l'estructura estabilitzadora a guerxament de les encavallades o bigues triangulades
suportants, les quals observaran les prescripcions particulars que s'han detallat en 5.3.Per aquest motiu, quan es procedeixi al desapuntalament de les encavallades abans esmentades,
caldrà que el pla de coberta resti executat totalment, o restin muntats aquells perfils que la Direcció
Facultativa hagi estimat com indispensables, mitjançant explicitació directe o mitjançant aprovació
del corresponent plànol de taller.

b)

Les corretges, tret d'indicació particular en els plànols, seran continues, observant les condicions
d'unió entre perfils detallades en l'apartat 5.1.- relatiu a l'execució de les jàsseres.
A més, les corretges caldrà fer-les solidàries a les encavallades mitjançant unions soldades,
cargolades o clavades, o utilitzant algun procediment sancionat per la pràctica, que deurà aprovar
particularment la Direcció Facultativa.

c)

En cobertes inclinades de pendent superior al 10%, en les unions entre corretges i encavallades o
perfils suportants, caldrà col·locar algun element, tipus angular, que coarti la tendència al volc de
les primeres. A més, encara que no figuri en els plànols, es disposaran elements o mecanismes
que impedeixin la flexió lateral de les corretges. Els plànols de taller reflectiran aquesta casuística i
tindran dimensionada la perfileria adient.

d)

Tots els elements de triangulació, ubicats en el pla de coberta i solucionats a base de rodons, es
disposaran provistos de mecanismes que permetin llur tesat. Si en el plànol no s'indica el contrari,
aquests rodons es tesaran mitjançant maniguets roscats.
La tensió que es té que trametre a la barra en qüestió serà la indispensable perquè l'element no
quedi solt. Queda prohibit tesar-lo a traccions superiors al 10% de llur capacitat nominal, excepte
indicació contraria en plànol o de la Direcció Facultativa.

e)

En el procés de muntatge de les cobertes caldrà disposar-hi tots els elements indispensables per a
fer front a les accions eòliques, encara que no s'hagi muntat cap element d'acabat. S'admeten en
aquests casos l'execució d'estructures provisionals que realitzin aquesta tasca, que no es retiraran
fins que el conjunt no suporti les accions abans esmentades de forma autònoma.

f)

Si no s'especifica el contrari en els plànols o documents de projecte, quan una coberta es recolzi
damunt de la coronació d'un mur estructural, caldrà que la unió resultant sigui una articulació no
lliscant. Els plànols de taller reflectiran aquesta circumstància, perquè sigui aprovada per la Direcció
Facultativa.

1.5.5

Unions

Al marge de les especificacions particulars de les unions soldades, cargolades o reblonades, detallades
en l'apartat 4.14.- de la present, el Contractista, a l'hora de realitzar els plànols de taller, cal que observi
les següents disposicions:
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a) Tret d'indicació contraria en els plànols de projecte o de la Direcció Facultativa, les unions seran
rígides, disposant a l'efecte totes aquelles xapes i/o rigiditzadors que siguin necessaris.
b) Quan una unió sigui articulada, caldrà que els plànols detallats posin de manifest explícitament
aquest caràcter de la unió, de manera que sigui senzill i ràpid llur control.
c) El Contractista no podrà al·legar complexitat afegida en l'execució d'una unió per l'entorpiment de
les tasques de soldatge, cargolat o reblonat produïdes per altres elements estructurals que
s'haguessin pogut evitar.
d) Si en un detall d'unió s'aprecia complexitat excessiva, ho manifestarà per escrit a la Direcció
Facultativa, tot exposant concretament quines son les tasques irrealitzables o difícilment
executables.
1.6

Control i assajos

El control a realitzar sobre els elements de l'estructura metàl·lica es concretaran segons el termes que
es detallen a continuació:
1.6.1

Control i assajos de recepció. Sobre l'acer.

Es podrà sol·licitar explícitament al Contractista la relació d'assajos que es detalla a continuació, o bé
en qualsevol altre cas, el Contractista es podrà veure obligat a presentar a requeriment de la Direcció
Facultativa els certificats de garantia que emet el fabricant dels elements d'estructura metàl·lica. Les
característiques dels assajos esmentats son les següents:
a) El assajos es faran sobre les unitats d'inspecció pertinents, determinades segons la Norma 36-08073.
b) Cada unitat d'inspecció es composarà de productes de la mateixa sèrie i de la mateixa classe
d’acer, segons la Norma DB-SE-A..

c) El pes de cada unitat d'inspecció no serà inferior a 20 Tones.
d) Les mostres per la preparació de les provetes utilitzades en el assajos mecànics o per les anàlisis
químiques, s'agafaran de productes de la unitat d'inspecció trets a l'atzar, segons els criteris de la
Norma UNE-36 300 i UNE 36 400 . Les característiques geomètriques de les provetes s'adequaran
al detall que estableix la norma DB-SE-A.

e) Els assajos a realitzar sobre les provetes seran els que fixa la DB-SE-A
f) Si els resultats de tots els assajos de recepció d'una unitat d'inspecció compleixen lo prescrit,
aquesta serà acceptable.
Si algun resultat no compleix lo prescrit, havent-se observat en el corresponent assaig alguna
anormalitat no imputable al material: defecte en la mecanització de la proveta, funcionament
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irregular de la màquina d'assaig, muntatge defectuós de la proveta a la màquina, etc., el assaig es
considerarà nul i deurà repetir-se correctament sobre una altre proveta.
Si algun resultat no compleix lo prescrit, havent-se efectuat el corresponent assaig correctament, es
realitzaran dos contra-assajos, segons ho prescriu la Norma UNE-36-080-73, sobre provetes
preses de dues peces diferents de la unitat d'inspecció que s'està assajant. Si els dos resultats
dels contra-assajos compleixen lo prescrit, la unitat d'inspecció es acceptable; en cas contrari, es
rebutjable.
1.6.2

Control i assajos de recepció dels perfils laminats

A la recepció de la pefileria laminada es vetllarà per el compliment dels següents requeriments:
a) Tot perfil laminat portarà les sigles de fàbrica, marcades a intervals, en relleu, produït per els roleus
de laminació.
Els demés productes: rodons, quadrats, rectangulars i xapa, aniran igualment marcats amb les
sigles de la fàbrica, mitjançant el procediment que hagi escollit el fabricant.
b) També es reflectirà en la marca el símbol de la classe d'acer, podent-se fer en el laminat,
mitjançant encuny o pintura indeleble.
c) Les toleràncies admeses en les dimensions i pes dels perfils seran les que estableix la taula
2.1.6.3.- de la Norma DB-SE-A.
1.6.3

Control i assajos de recepció del perfils foradats o buits.

A la recepció de la perfileria foradada o buida es vetllarà per el compliment dels següents requeriments:
a) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i la composició química del acer dels perfils
buits que subministri, d'acord amb la Norma DB-SE-A.
b) Els assajos de recepció es sol·licitaran particularment. En el cas de que es requerissin, es
realitzaran dividint la partida en unitats d'inspecció. Cada unitat d'inspecció es composarà de perfils
buits de la mateixa sèrie, segons el criteri de la Norma DB-SE-A, tals que llur gruix estiguin dins
d'un dels següents grups:
fins a 4 mm.
més gran de 4 mm.
El pes de cada unitat d'inspecció no serà superior a 10 Tones.
Les mostres per la preparació de les provetes utilitzades en els assajos mecànics, o per les anàlisis
químiques, s'agafaran de perfils buits de cada unitat d'inspecció, escollits a l'atzar, segons les
indicacions de la Norma UNE-36 300 i UNE-36 400.
c) Si els resultats de tots els assajos de recepció d'una unitat d'inspecció compleixen lo prescrit,
aquesta es acceptable.
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Si algun resultat no compleix lo prescrit, havent-se observat en el corresponent assaig alguna
anormalitat no imputable al material, com defecte en la mecanització de la proveta, funcionament
irregular de la màquina d'assaig, etc., el assaig s’anul·la i es torna a realitzar sobre una nova
proveta.
Si algun resultat no compleix lo prescrit, havent-se efectuat el corresponent assaig correctament, es
realitzaran dos contra-assajos sobre provetes preses de dos perfils buits diferents de la unitat
d'inspecció que s'està assajant, escollits al atzar. Si els resultats d'aquests contra-assajos
compleixen lo prescrit, la unitat d'inspecció es acceptable; en cas contrari, es rebutjable.

1.6.4

Control i assajos de recepció dels cargols ordinaris i calibrats

A la recepció dels cargols ordinaris i/o calibrats es realitzaran els següents controls:
a) Si així s'ha convingut en la comanda, i quan el tamany de la proveta ho permeti, es determinarà la
resistència a tracció σR i el allargament de ruptura δ.
Pot realitzar-se en tot cas l'assaig de duresa Brinell a títol orientatiu.
b) En els cargols es realitzaran, a més, els assajos següents:
Rebatiment del cap.
Estrangulació (si no és possible l'assaig a tracció).
Trencada amb entalladura.
c) Els mètodes d'assaig seran el següents:
1) Assaig de Tracció: la resistència a tracció, el límit de fluència i l'allargament de ruptura es
determinen segons la Norma DB-SE-A.-.
2) Duresa Brinell. Es realitzarà segons la Norma DB-SE-A. Quan es tracti de cargols es realitzarà
l'assaig sobre la extremitat del vàstag, convenientment preparat i polit.
3) Rebatiment del cap. S'introdueix el cargol en el forat, de diàmetre corresponent, d'una enclusa
de manera que llur cara superior formi un angle de 60° amb l'eix del forat. Es rebat el cap en
fred, a cops de martell, fins que s'acobli a la superfície de l'enclusa, es a dir, que la superfície
d'apretament formi 30° amb el eix del cargol. El resultat es acceptable si no apareixen
fissures.
4) Estrangulació. S'aplica solament a cargols de 10 mm o 12 mm de diàmetre. El cargol es
disposa en un banc amb el dispositiu de la norma DB-SE-A i s'apreta la femella per produir una
tracció en el vàstag. El resultat es acceptable si s'allarga el vàstag amb una estrangulació
marcada, o es trenca per la canya o per l'espiga, sense que es trenqui o s'arranqui el cap ni la
femella.
5) Trencada amb entalladura. Es serra la canya del cargol amb una serra d'acer, fins la meitat de
la seva secció. Es subjecta a un cargol de banc i es trenca a cops de martell. El resultat es
acceptable si la trencada no es fràgil i presenta senyals de deformació plàstica.
6) Assaig de mandrinada per les femelles. Aquest assaig serveix per comprovar la capacitat
d'eixamplament de les femelles. S'utilitza un mandril cònic engrassat, que llur semi angle
d'obertura sigui de 1:100. L'assaig es realitza sobre una femella, que la seva rosca hagi estat
eliminada per escairat, exercint pressió uniforme al mandril, essent necessari que suporti un
eixamplament, mesurat sobre el diàmetre del forat, d'un 5%, aproximadament.
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d)

Per la recepció d'un subministrament de cargols, femelles i volanderes es dividirà aquest en lots.
Cada lot estarà constituït per peces de la mateixa comanda, tipus, dimensions i tipus d'acer.
De cada lot es separaran mostres, en nombre que es fixarà de comú acord entre el fabricant i el
comprador, sense excedir del 2% del nombre de peces que composen el lot.
En les mostres es comprovaran les dimensions establertes, amb les toleràncies que fixa la Norma
DB-SE-A.
A més, es comprovarà que les mostres tenen les seves superfícies llises, que no presenten
fissures, rebaves ni altres defectes perjudicials per el seu ús i que els fils de la rosca dels cargols i
femelles no tenen defectes de material ni empremtes d'eines.
Si de la comprovació resultés defectuosa en més d'un 5% de les mostres en llurs dimensions
generals, o més d'un 2% en les dimensions de la rosca, es repetiran les comprovacions sobre
noves mostres, preses del lot, en nombre igual al de la primera comprovació. Si el nombre de
mostres defectuoses en aquesta segona comprovació superés també el 5% en llurs dimensions
generals, o el 2% en les de la rosca, el lot es rebutjable.

e)

Les característiques mecàniques poden comprovar-se mitjançant assajos de recepció sobre
mostres de cada lot, que el consumidor pot encarregar al seu càrrec i que s'ajustaran a lo prescrit
en la norma DB-E-A.

f)

Si en un lot els resultats dels assajos compleixen lo prescrit, el lot s'acceptarà.

g)

Si el resultat d'un assaig no compleix lo prescrit, es realitzaran dos nous assajos de comprovació
sobre noves mostres del lot. Si els dos resultats compleixen lo prescrit, el lot es acceptable; en cas
contrari, es rebutjable.
El cost dels assajos de comprovació i de tots els efectuats sobre un lot que resulti rebutjable no
serà cobrat per el fabricant i els abonarà el fabricant si es realitzen a un laboratori oficial.

1.6.5

Control i assajos de recepció dels cargols d'alta resistència

A la recepció dels cargols d'alta resistència es realitzaran els següents controls:
a)

A no ser que s'estipuli de forma especial entre el fabricant i el comprador, els assajos de recepció
dels cargols, femelles i volanderes objecte del present s'ajustaran a les prescripcions contingudes
en la Norma DB-SE-A, que es relacionen a continuació:
1) Assaig de tracció. En els cargols de diàmetre no inferior a 16 mm es determinarà la resistència
a la tracció, el límit elàstic convencional i l'allargament de ruptura, realitzant-se l'assaig segons
lo que prescriu la Norma DB-SE-A.
Com a límit elàstic convencional es considerarà la tensió que correspongui a una deformació
permanent del 0,2%.
La preparació de la proveta es farà de tal manera que la reducció del diàmetre durant el
tornejat no superi el 25% del valor inicial.
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2)

Duresa Brinell. S'efectuarà l'assaig segons lo previst en la Norma DB-SE-A. En la taula
2.5.10.C de la Norma NBE-EA-1995-95 es donen les equivalències entre diàmetres de
l’emprenta amb bola 10mm de diàmetre, els números de la duresa Brinell i la resistència a
tracció. Aquest últim valor té únicament un caràcter orientatiu

3)

Assaig de resiliència. S'efectuarà l'assaig segons la Norma UNE 7.066, emprant la proveta
tipus D, però amb una profunditat d'entallament de 3 mm. L'assaig resta limitat a cargols amb
diàmetre nominal 16 mm o superior. Les provetes es tallaran de tal manera que l'entalladura
resti lo més pròxima possible a la superfície primitiva del cargol.

4)

Rebatiment del cap. S'introdueix el cargol en el forat, de diàmetre corresponent, d'una enclusa
de manera que llur cara superior formi un angle de 80° amb el eix del forat. Es rebat el cap en
fred, a cops de martell, fins que s'acobli a la superfície de l'enclusa, es a dir, fins que la base
del cap del cargol formi un angle de 10° amb el eix del cargol. El resultat es acceptable si no
apareixen fissures.

5)

Trencada amb entalladura. Es serra la canya del cargol amb una serra d'acer fins a la meitat
del llur secció. Es subjecta amb un cargol de banc i es trenca a cops de martell.
La trencada cal que sigui dúctil i cal que presenti, a més, una tonalitat gris mate.

6)

Comprovació de la descarburació. La comprovació de la descarburació es realitza sobre
qualsevol plànol diametral de la part roscada, polint la proveta i atacant-la amb solució
alcohòlica de àcid nítric (nital). Es mesura la profunditat de la zona total o parcialment
descarburada, utilitzant un microscopi de 100 augments, essent aconsellable que tingui un
dispositiu de projecció, per a poder dibuixar el perfil de la zona descarburada. La profunditat
d'aquesta zona descarburada no serà superior als valors consignats de la Norma DB-SE-A. Es
prendran quatre mesures en quatre parelles de filets que siguin consecutius dos a dos.

7)

Assaig de mandrinada per les femelles. Aquest assaig serveix per comprovar la capacitat
d'eixamplament de les femelles. S'utilitza un mandril cònic engrassat, que llur semi angle
d'obertura sigui de 1:100.
L'assaig es realitza sobre una femella, que la seva rosca hagi estat eliminada per escairat,
exercint pressió uniforme al mandril, i essent necessari que suporti un eixamplament, mesurat
sobre el diàmetre del forat, d'un 5%, aproximadament.

b)

Per la recepció d'un subministrament cargols, femelles i volanderes es dividirà aquest en lots. Cada
lot estarà constituït per peces de la mateixa comanda, tipus, dimensions i tipus d'acer.
De cada lot es separaran mostres, en un nombre que es fixarà de comú acord entre el fabricant i el
comprador, sense excedir del 2% del nombre de peces que composen el lot.
De les mostres es comprovaran les dimensions establertes amb les toleràncies que fixa la Norma
DB-SE-A..
A més, es comprovarà que les mostres tinguin llurs superfícies llises, que no presentin fissures,
rebaves ni altres defectes perjudicials per el seu ús, i que els fils de la rosca dels cargols i femelles
no tenen defecte de material ni empremtes d'eines.
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c)

Si de la comprovació resultés que son defectuoses més d'un 5% de les mostres en llurs dimensions
generals, o més d'un 2% en les dimensions de la rosca, es repetiran les comprovacions sobre
noves mostres, preses del lot, en nombre igual al de la primera comprovació. Si el nombre de
mostres defectuoses en aquesta segona comprovació fos més del 5% en llurs dimensions
generals, o el 2% en les de la rosca, el lot es rebutjable.

d)

Les característiques mecàniques poden comprovar-se mitjançant assajos de recepció sobre
mostres de cada lot, que el consumidor pot encarregar al seu càrrec i que s'ajustarà a lo prescrit en
la Norma DB-SE-A.
Si en el lot els resultats dels assajos compleixen lo prescrit, el lot es acceptable.
Si el resultat d'un assaig no compleix lo prescrit, es realitzaran dos nous assajos de comprovació
sobre noves mostres del lot. Si els dos resultats compleixen lo prescrit, el lot es acceptable; en cas
contrari, es rebutjable.
El cost dels assajos de comprovació i de tots els efectuats sobre un lot que resulti rebutjable no
serà cobrat per el fabricant, si els realitza ell, i s'abonarà per el fabricant si es realitzen en un
laboratori oficial.

1.6.6

Pla de control de les soldadures

A falta de la descripció particularitzada, el pla de control de les soldadures s'adequarà al que tot seguit
s'exposa:
a)

Les unions soldades cal que passin un control, tipus del qual dependrà de la forma de treball de la
soldadura i la posició en la que aquesta ha estat realitzada.

b)

Soldadures fetes a Taller: Llur control tant sols queda fixat per la forma de treball de la soldadura,
doncs la posició es suposa que es NORMAL (segons la Part 3 de la NBE- EA-1995-95) en tots el
casos. Es controlaran per rajos X:
1) el 75% de les soldadures a topall entre perfils i/o xapes treballant a tracció.
2) el 50% de les soldadures a topall que resten del cas anterior.
Es controlaran per a líquids penetrants:
1) el 50% de les soldadures de coll entre perfils i/o xapes treballant a tracció.
2) el 33% de les soldadures de coll que resten del cas anterior.

c)

Soldadures fetes a peu d'obra, en posició DIFÍCIL:
Es controlaran per rajos X:
1) el 100% de les soldadures a topall entre perfils i/o xapes treballant a tracció.
2) el 66% de les soldadures a topall que resten del cas anterior.
Es controlaran per líquids penetrants:
1) el 100% de les soldadures de coll entre perfils i/o xapes treballant a tracció.
2) el 75% de les soldadures de coll que resten del cas anterior.

d) Soldadures fetes a peu d'obra, en posició NORMAL.
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Es controlaran per rajos X:
1) el 100% de les soldadures a topall entre perfils i/o xapes treballant a tracció.
2) el 50% de les soldadures a topall que resten del cas anterior.
Es controlaran per a líquids penetrants:
1) el 75% de les soldadures de coll entre perfils i/o xapes treballant a tracció.
2) el 50% de les soldadures de coll que resten del cas anterior.
e) El Contractista deurà clarificar amb la Direcció Facultativa tots els casos en els que desconegui la
forma de treball d'un perfil determinat.

1.7

Seguretat

Les condicions generals de seguretat per la posta en obra de l'estructura metàl·lica les determina el Pla
de Seguretat e Higiene del Treball, document que s'adjunta a el projecte.
S'insisteix, però en els següents punts:
a) Tota persona que visiti, transiti o treballi en l'espai delimitat i catalogat com a afectat per l'obra,
portarà el corresponent casc i calçat de seguretat normalitzat.
b) S'evitarà la permanència o pas de persones per sota de les càrregues suspeses, acotant
perfectament les àrees de treball.
c) Es suspendran els treballs d'execució dels elements exteriors quan estigui plovent, nevant o
existeixi vent amb una velocitat superior als 50 Km/h, especialment en l'execució d'elements situats
a certa alçada o dels elements que portin implícita l'existència de bastides per la seva execució. En
el cas de vents forts, es retiraran els materials i les eines que podessin caure.
d) Cada dia es revisarà l'estat dels aparells d'elevació - grues, ascensors, etc.-, i cada tres mesos es
realitzarà una revisió total dels mateixos.
e) Els operaris encarregats del muntatge o manipulació de la perfileria aniran provistos de guants i
calçat de seguretat, cinturó de seguretat i portaeines. Els perfils es penjaran per realitzar llur
transport per mitjà de subjeccions fixes.
f)

1.8

Per la instal·lació de l'energia elèctrica per proveir als elements auxiliars, com equips de soldadura,
forns, etc., es disposarà a l'arribada dels conductors d'acomesa un interruptor diferencial, segons el
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" i per la seva posta a terra es consultarà la NTE IEP
"Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra".

Criteris d'amidament

Els criteris d'amidament observats en els documents que s'adjunten al present per comptabilitzar les
partides que intervenen en l'estructura metàl·lica, son els següents:
a) Les medicions s'han referit als plànols acceptats per les dues parts -Contractista i Direcció
Facultativa-, durant la fase de replanteig.
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b) Correran a càrrec del Contractista totes les despeses corresponents a l'adequació dels elements
d'estructura metàl·lica que presentin alguna anomalia geomètrica o de qualsevol tipus, fruit d'una
mala execució.
c) Encara que no s'especifiqui en el pressupost explícitament, el preu de l'acer es el corresponent a
un cop muntat i protegit, com especifica l'apartat 3.8.- del present, incloent totes les tasques
inherents al procés constructiu.
d) Els canvis de material proposats pel Contractista i les seves repercussions, tan tècniques quan
econòmiques, correran a càrrec del Contractista.
1.9

Normativa bàsica

Pliego de Condiciones Generales de la Edificación Facultativas y Económicas. Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de España. Madrid 1.989.
DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero
1.10

Normativa complementària

EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”
Parte 2-1: Acciones en estructuras densidades, pesos propios y cargas exteriores

EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
Parte 1: Bases de proyecto

EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-4: Reglas generales hormigón de árido ligero de textura cerrada.

EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-3: Reglas Generales

Elementos y estructuras prefabricados de hormigón
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte I–I: Reglas generales y reglas para edificación

EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-5: Reglas generales estructuras con tendones de pretensado exteriores o no adherentes.

EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
Parte I-I: Reglas generales

Reglas generales y reglas para edificación
(suplementos de la UNE-ENV 1993-1-1)
EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.
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EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.
Parte 1-2: Reglas generales proyecto de estructuras sometidas al fuego.

EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contención de tierras y aspectos geotécnicos.

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-1: Reglas generales acciones sísmicas y requisitos generales de las estructuras.

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-2: Reglas generales

Reglas generales para edificios
NTE-ECG, “Cargas gravitatorias”
NTE-ECR, “Cargas por retracción”
NTE-ECS, “Cargas sísmicas”
NTE-ECT, “Cargas térmicas”
NTE-ECV, “Cargas de Viento”
NTE-EAF, “Forjados”
NTE-EAV, “Vigas”
NTE-EHU, “Forjados unidireccionales”
NTE-EHV, “Vigas”
NTE-EHS, “Soportes”
NTE-EHR, “Forjados reticulares”
NTE-EFL, “Fábrica de ladrillo”
NTE-EFB, “Fábrica de bloques”
NTE-WXV, “Vigas”
NTE-EXS, “Soportes”
NTE-CEG, “Estudios geotécnicos”
NTE-CPI, “Pilotes in situ”
Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno. H.P.8-96.
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
Manual para el cálculo de Tablestacas. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
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1.1

Objectius

Documentar els treballs relatius a l'execució i la posta en obra dels forjats, d'acord amb la Memòria
Tècnica i amb els plànols de projecte.
1.2

Condicions de partida

Abans de procedir a realitzar les tasques relatives a l'execució dels forjats, caldrà que el Contractista
redacti un document a on hi adjunti els següents conceptes:
a)

Certificat d’ haver examinat el lloc a on s'hi executaran els treballs, incidint en la localització
d'estructures existents, els registres i les línies de serveis públic, tant en funcionament com
no.

b)

Certificat d’haver haver realitzat un estudi respecte a l'accessibilitat del solar, tan a nivell local entrades i sortides dels vehicles de subministrament de material- com global, estudiant en
aquest últim cas, sobre el plànol d'emplaçament per defecte o sobre el document que estimi
oportú la Direcció Facultativa, els possibles recorreguts dels vehicles nomenats abans.

c)

Certificat de comprovació dels nivells resultants de l'execució dels elements sustentants del
forjat, detectant possibles anomalies respecte al projecte o respecte a les indicacions que la
Direcció Facultativa hagués fet en el seu moment.

d)

Document que acrediti que el Contractista ha procedit a una anàlisi exhaustiva de tots els
documents de projecte -Plànols, Memòria Tècnica i Plecs de Condicions-, adjuntant.hi un recull
de tots aquells dubtes, contradiccions i objeccions que consideri oportuns, amb l'objecte de que
es garanteixi una posta en obra de tots els elements de forma fidedigne.
Al respecte el contractista realitzarà els plànols de tots els forjats de l'obra, plànols que deurà
aprovar o esmenar la Direcció Facultativa. En el cas de que la Direcció Facultativa esmenés els
plànols lliurats, el Contractista quedarà obligat a modificar.los i presentar.los de nou a la
Direcció Facultativa per tal que aquesta dongui l'aprovació definitiva.

e)

Relació dels processos constructius, equipaments, sistemes i períodes d'apuntalament,
sistemes de formigonat, etc., que té previst fer servir durant l'obra i dels que disposa fora d'ella
en tot moment, per tal de poder istruïr un canvi de tecnologia, si fos necessari, durant el
desenvolupament de la mateixa.

f)

Certificat acreditatiu de l'idoneitat dels materials que farà servir, a on hi inclourà una relació
dels procediments que te previstos per vetllar per aquesta idoneitat: empreses
adjudicatàries del control de qualitat dels materials, condicions per el seu magatzematge,
curat del formigó, magatzematge de les provetes, certificació de les dosificacions, fitxes de
característiques, etc. Aquest certificat anirà completat posteriorment amb un altre relatiu a la
descripció particularitzada dels diferents materials, contingut del qual es detalla a l'apartat de
condicions generals dels materials.

g)

Documents que facin paleses les característiques mes rellevants dels llocs d'acopiament de
material i la forma com s'acopiarà aquest.
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h)

Certificat acreditatiu de d’idoneïtat de la central de producció del formigó. Aquesta central serà
capaç de realitzar els assajos de control que es requereixin i portar al dia un registre de dades i
resultats de les proves, que es podrà sol·licitar en qualsevol moment.

1.2.1

Plànols

El Contractista queda obligat a realitzar els plànols d'execució dels forjats, on indicarà, al menys, la
relació de conceptes que s'exposen a continuació:
a)

b)
c)
d)
e)

Replanteig acotat de la posició dels elements sustentants del pla de forjat: pilars i murs, indicant
llur vertadera dimensió en planta i les característiques oportunes dels mateixos que puguin
ésser rellevants per l'execució del forjat.
Replanteig dels contorns del forjat, indicant tots el forats i patis interiors, a més de la relació
d'aquest contorn amb el pla de façana.
Replanteig de l'eix de les biguetes i nervis, a més del replanteig de tots els elements significatius
de l'estructura del forjat: capitells, àbacs, congrenys, zones massisses, etc.
Planilles de tota l’armadura.
Característiques dels materials empreats.

1.2.2

Plecs de Condicions complementaris

Aquest Plec de Condicions caldrà complementar.lo amb els Plecs de Condicions especifics dels
materials constituents de l'obra, i que es detallen a l'apartat 9 del present.

1.3

Materials

1.3.1

Requeriments generals

Els requeriments que es detallen a continuació, relatius a la recepció dels materials i els elements
manufacturats, son preceptius de complir a l'obra, per tal de portar a terme l'execució dels forjats i
serviran de base per a emetre qualsevol esmena al projecte.
a)

El Contractista quedarà obligat a facilitar a la Direcció Facultativa la corresponent Autorització
d'Us dels elements, així com la Fitxa de Característiques dels mateixos quan li correspongui.
Restarà obligat també en qualsevol dels casos, a lliurar un document a on hi figurin les
propietats dels materials o les característiques tècniques dels elements manufacturats que
utilitzarà en obra per l'execució dels forjats, certificat, si cal, per l'empresa adjudicatària del
control de qualitat. En referència a els primers, caldrà consultar els Plecs de Condicions
corresponents.

b)

La Direcció Facultativa podrà en tot moment requerir els assajos que estimi oportuns per tal de
constatar les condicions requerides dels materials i dels elements manufacturats.

1.3.2

Elements manufacturats. Biguetes de formigó

Les condicions específiques que deuran complir les biguetes de formigó, tant pretensat com armat,
es detallen a continuació:
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a)

Les dimensions de cantell i tipologia estructural de les biguetes, són les que es defineixen en els
plànols de projecte. El Contractista no podrà variar ni la tipologia ni les dimensions de la
mateixa, sense el vist i plau de la Direcció Facultativa.

b)

El tipus de formigó a utilitzar en la confecció de les biguetes el proposarà el Contractista,
sempre i quan que no s'especifiqui en els documents de projecte.

c)

Els elements servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades de forma endeleble sobre
les biguetes, així com el tipus d'armament que els constitueix, llur longitud o, en el seu defecte,
llur emplaçament en planta.

d)

La identificació del lot subministrat a obra es farà per mitjà d'un albarà, a on hi figuraran les
següents dades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

e)

Nom i direcció de l'empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació de les tipologies de bigueta.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destinament.
Referència de la comanda.

Toleràncies:
De dimensió transversal: No s'admetran biguetes que les dimensions de llurs seccions
transversals diferissin mes d'un 5% respecte a les teòriques. Tant mateix i en qualsevol cas, les
toleràncies exposades no excediran dels valors -2 mm i + 5mm.
De dimensió longitudinal: No s'admetran biguetes que llur longitud diferís respecte a la de
projecte en mes d'una dècima part de l'arrel quadrada de la longitud teòrica, mesurada en cms.
o valors que excedissin de ±2 cms.
De distorsions de la directriu: La deflexió lateral no excedirà en mes de 1/500 de la longitud del
element resistent. Tanmateix, les biguetes no presentaran cap fletxa positiva, ni contrafletxes
superiors a 1/300 de la longitud de la bigueta.

f)

Es consideraran deficients les biguetes que presentin rebaves que fossin indici de pèrdua de
lletada, o de defecte de fabricació. En aquests casos llur acceptació caldrà sotmétre.la a criteri
de la Direcció Facultativa.

g)

Es consideraran defectuoses les biguetes que manifestin senyals que revelin una discontinuitat
en el formigonat o be en les que s'hi apreciïn fisures transversals d'amplada superior a 0.10 mm,
o longitudinals de retracció. Igualment, en aquests casos, llur acceptació caldrà sotmétre.la a
criteri de la Direcció Facultativa.

h)

Es consideraran inacceptables les biguetes que no compleixin els requeriments de tolerància
detallats en el punt e) del present, així com les que tinguin les cares deteriorades per motius de
mala dosificació dels formigons, mal vibrat o, simplement, perque tinguin les arestes
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escantonades. Tanmateix, correran la mateixa sort les biguetes en les que es vegin les
armadures per falta de recobriment o per l'existència d'alguna coquera.
i)

L'acopiament de les biguetes es farà de forma ordenada, apilant.les per files separades entre
elles mitjançant taulons de fusta o similar, en alçades no superiors a les 8 files. En
l’acopiament no es permetran voladissos de mes de 0.5 m. La primera fila es desvincularà
totalment del terreny, mitjançant separadors convenientment disposats. Els taulons
separadors coincidiran en la mateixa vertical L'acopiament referit es protegirà de les
incidències meteorològiques mitjançant toldos, lones o coberts rígids.

j)

La manipulació de les biguetes es farà d'acord amb les condicions al respecte que estableixi el
fabricant. Aquests elements no podran suspendre's solament per un punt, sinó que caldrà fer.ho
per dos punts sustancialment separats, de manera que els esforços deguts al pes propi del
element no generi esforços contraproduents per aquest.

1.3.3

Elements manufacturats. Xapes plegades d'acer.

Les condicions específiques que deuran complir les xapes plegades d'acer, tant colaborants com
d'encofrat perdut, per la formació de lloses nervades es detallen a continuació:
a) Les dimensions de cantell, gruix, cadència i amplitud de les nervadures, així com el tipus i
qualitat del material quedaran definides en els plànols de projecte. El Contractista no podrà
variar ni la tipologia ni les dimensions de les xapes, sense el vist i plau de la Direcció Facultativa.
b) El tipus d'acer a utilitzar en la confecció de les xapes serà no aleat, segons la classificació de la
Norma UNE 36-004-75, sempre que no s'especifiqui el contrari en els documents de projecte o
ho instrueixi explicitament la Direcció Facultativa. Les xapes tindran un tipus d'acabat de llur
superficie que les protegeixi de l'ambient i inclemències meteorológiques, (galvanitzat, pintat,
etc.), excepte les xapes colaborants, que tindran un acabat d'acord amb les prescripcions al
respecte del fabricant.
c) Els elements servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades de forma endeleble sobre
les xapes.
d) L'identificació del lot subministrat a obra es farà per mitjà d'un albarà, a on hi figuraran les
següents dades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nom i direcció de l'empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació de la tipologia de xapa.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destinament.
Referència de la comanda.

e) Les toleràncies admeses en les xapes s'atendran a les que s'especifiquen en la norma DB-SEA.
f)

L'acopiament de les xapes plegades d'acer es farà de forma ordenada, desvincolant-les
totalment del terreny, mitjançant separadors convenientment disposats que coincideixin en la
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seva vertical. L'acopiament referit es protegirà de les incidències meteorológiques mitjançant
toldos, lones o coberts rígids.
g) La manipulació de les xapes plegades d'acer es farà d'acord amb les condicions al respecte que
estableixi el fabricant. Aquests elements no podran suspendre's solament per un punt, sinó que
caldrà fer-ho per dos punts substancialment separats, de manera que els esforços deguts al pes
propi del element no generi esforços contraproduents per aquest.
1.3.4

Elements manufacturats

1.3.4.1. Peces i casetons d'alleugerament ceràmics, de morter de ciment o de formigó lleuger.
Les característiques específiques que deuran complir els elements d'alleugerament en forjats són
les que a continuació es detallen.
a) Les dimensions generals, tipologia i material constituent dels casetons d'alleugerament queden
definits convenientment en els plànols de projecte. El Contractista no podrà variar les
característiques geomètriques, mecàniques i de material del elements esmentats, sense
l'autorització expressa de la Direcció Facultativa.
b) El Contractista podrà, però, proposar a la Direcció Facultativa les alternatives que cregui
oportunes, justificant-les convenientment per escrit.
c) A tots els efectes, es considerarà a les peces d'alleugerament com a estructurals, és a dir, seran
capaces d'absorbir les sol.licitacions que correspongui, inclosa l'acció d'una càrrega puntual de
100 Kg o de la càrrega superficial unitària en el punt mes desfavorable de llur geometria, segons
prescriu la norma DB-SE-AE
d) El Contractista queda obligat a presentar per escrit les característiques concretes de les peces
d'alleugerament que utilitzarà a l'obra. Tantmateix, s'el obliga igualment a facilitar les
corresponents Fitxes de Característiques i Autoritzacions d'Ús.
e) El material constituent dels elements d'alleugerament tindrà una resistència característica a la
compressió de, com a mínim, 25.0 Mpa. El seu comportament de reacció davant el foc
esdevindrà al menys una classificació M-1 d’acord amb la Norma UNE 23.727/90.
f)

Es rebutjaran irrevocablement totes les peces d'alleugerament que presentin qualsevol tipus de
fisura, que posi en dubte la capacitat portant de l'element.

g) L'identificació del lot subministrat a obra es farà per mitjà d'un albarà, a on hi figuraran les
següents dades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nom i direcció de l'empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació de la tipologia de l'element d'alleugerament.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destinament.
Referència de la comanda.
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h) Les toleràncies dimensionals admeses en les peces d'aquest tipus serà de ± 0.5 cms. en el que
a dimensions generals respecta i ± 0.1 cms. si les toleràncies s'apliquen a la dimensió dels
gruixos de les parets i parts de l'element en qüestió.
i)

L'acopiament de les peces i casetons d'alleugerament es farà de forma ordenada segons les
prescripcions al respecte del fabricant i conservant l'embalatge amb el que hagin estat servits a
obra.
El material emmagatzemat es desvincularà totalment del terreny, mitjançant separadors
convenientment disposats.
L'acopiament referit es protegirà de les incidències meteorológiques mitjançant toldos, lones o
coberts rígids.

1.3.4.2. Peces , casetons d'alleugerament i revoltons d’entrebgat de poliestiré
Les característiques específiques que deuran complir els elements d'alleugerament en forjats són
les que a continuació es detallen:
a)

Son peces rígides d’escuma de poliestiré expandit amb estructura de cèl.lula tancada.

b)

Les dimensions generals, tipologia i material constituent dels casetons d'alleugerament queden definits
convenientment en els plànols de projecte. El Contractista no podrà variar les característiques geomètriques,
mecàniques i de material del elements esmentats, sense l'autorització expressa de la Direcció Facultativa.

c)

El Contractista podrà, però, proposar a la Direcció Facultativa les alternatives que cregui oportunes, justificant-les
convenientment per escrit.

d)

En tots els casos, es considerarà a les peces d'alleugerament de poliestiré com a NO estructurals; és a dir, sense
ser capacitades per absorbir l'acció d'una càrrega puntual de 100 Kg o de la càrrega superficial unitària en el punt
mes desfavorable de llur geometria, segons prescriu la norma NBE AE-88.

e)

El Contractista queda obligat a presentar per escrit les característiques concretes de les peces d'alleugerament que
utilitzarà a l'obra. Tantmateix, s'el obliga igualment a facilitar les corresponents Fitxes de Característiques i
Autoritzacions d'Ús.

f)

El material constituent dels elements d'alleugerament de poliestiré cumplir’a els següents requisits:
Serà una peça rígida d’escuma de poliestiré expandit amb estructura de cèl.lula tancada
Tindrà una densitat de, com a mínim, 20 Kg/m3.
El seu comportament de reacció davant el foc esdevindrà al menys una classificació M-1 d’acord amb la Norma
UNE 23.727/90.
La conductivitat tèrmica a 0º C. <=0.028 Kcal / h m ºC.
L’absorció d’aigua <= 0.4%.

g)

Es rebutjaran irrevocablement totes les peces d'alleugerament que presentin qualsevol tipus de rotura que afectin a
l’integritat de l’element.

h)

L'identificació del lot subministrat a obra es farà per mitjà d'un albarà, a on hi figuraran les següents dades:

1) Nom i direcció de l'empresa subministradora.
2) Data del subministrament.
3) Identificació del vehicle que el transporta.
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4)
5)
6)
7)
8)

Quantitat que es subministra.
Denominació i designació de la tipologia de l'element d'alleugerament.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destinament.
Referència de la comanda.

i)

Les toleràncies dimensionals admeses en les peces d'aquest tipus serà de ± 0.5 cms. en llargària i apmlària i de +
0.2cm en alçada. La densitat te una tolerància del ± 10%.

j)

L'acopiament de les peces i casetons d'alleugerament es farà de forma ordenada segons les prescripcions al
respecte del fabricant i conservant l'embalatge amb el que hagin estat servits a obra.
El material emmagatzemat es desvincolarà totalment del terreny, mitjançant separadors convenientment disposats.
No han d’estar en contacte amb olis, dissolvents, hidrocarburs saturats, àcids o betums a temperatures >= 130º C.
Tanmateix s’han de mantenir horitzontals en llocs protegits del sol i la humitat i no poden estar sotmesos a ambients
o a temperatures superiors a 600.
L'acopiament referit es protegirà de les incidències meteorológiques mitjançant toldos, lones o coberts rígids. Es
tindrà especial cura en protegir-los front al vent amb xarxes o toldos ben subjectes. Donada la lleugeresa d’aquests
elements cal evitar que les ràfagues fortes de vent puguin enlairar-los.

1.3.5

Elements manufacturats. Revoltons d'entrebigat ceràmics o de formigó lleuger.

Les característiques específiques que deuran complir els revoltons d'entrebigat es detallen a
continuació.
a) Les dimensions generals, tipologia i material constituent dels revoltons d'entrebigat queden
definits convenientment en els plànols de projecte. El Contractista no podrà variar les
característiques geomètriques, mecàniques i de material dels elements esmentats, sense la
autorització expressa de la Direcció Facultativa.
b) El Contractista podrà, però, proposar a la Direcció Facultativa les alternatives que cregui
oportunes, justificant-les convenientment per escrit.
c) A tots els efectes, es considerarà a les peces d'entrebigat com a estructurals, és a dir, seran
capaces d'absorbir les sol.licitacions que correspongui, inclosa l'acció d'una càrrega puntual de
100 Kg en el punt més desfavorable de llur geometria, segons prescriu la norma DB-SE-AE.
d) El Contractista queda obligat a presentar per escrit les característiques concretes de les peces
d'entrebigat que utilitzarà a l'obra. Tantmateix, s'el obliga igualment a facilitar les corresponents
Fitxes de Característiques i Autoritzacions d'Ús.
e) El material constituent tindrà una resistència característica a la compressió de, com a mínim,
25.0 Mpa. El seu comportament de reacció davant el foc esdevindrà al menys una classificació
M-1 d’acord amb la Norma UNE 23.727/90.
f)

Es rebutjaran irrevocablement totes les peces d'entrebigat que presentin qualsevol tipus de
fisura, que posi en dubte la capacitat portant de l'element.

g) L'identificació del lot subministrat a obra es farà per mitjà d'un albarà, a on hi figuraran les
següents dades:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nom i direcció de l'empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació de la tipologia d'element d'entrebigat.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destinament.
Referència de la comanda.

h) Les toleràncies dimensionals admeses en les peces d'aquest tipus serà de ± 0.5 cms. en el que
a dimensions generals respecta i ± 0.1 cms si les toleràncies s'apliquen a la dimensió dels
gruixos de les parets i parts de l'element en qüestió.
i)

L'acopiament dels revoltons entrebigat es farà de forma ordenada segons les prescripcions al
respecte del fabricant i conservant l'embalatge amb el que hagin estat servits a obra.
El material emmagatzemat es desvincularà totalment del terreny, mitjançant separadors
convenientment disposats.
L'acopiament referit es protegirà de les incidències meteorológiques mitjançant toldos, lones o
coberts rígids.

1.3.6

Elements manufacturats. Plaques semirresistents i autoportants

Les plaques semirresistents i autoportants constituents dels forjats del edifici compliran els
requeriments que a continuació es detallen:
a) Les dimensions de cantell, tipologia estructural i material de l'element quedaran definits en els
plànols de projecte. El Contractista no podrà variar cap dels conceptes esmentats sense el vist i
plau de la Direcció Facultativa.
b) Es contemplen en aquest apartat els següents elements:
1) elements autoportants:
plaques massisses de formigó armat.
plaques alleugerides o alveolars de formigó pretessat o armat.
plaques nervades tipus π, de formigó armat o pretessat.
2) elements semirresistents:
prelloses de gruixos diversos.
plaques alleugerides o alveolars colaborants, de formigó armat o pretesat.
plaques nervades tipus π col.laborants, de formigó armat o pretesat.
c) Els elements servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades de forma endeleble, així
com el tipus d'armament que els constitueix, llur longitud o, en el seu defecte, llur emplaçament
en planta.
d) El Contractista facilitarà a la Direcció Facultativa les característiques tècniques concretes dels
elements que col.locarà a l'obra, en el cas de que aquests no coincidissin exactament amb els
detallats en els plànols i documents de projecte afins.
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e) L'identificació del lot subministrat a obra es farà per mitjà d'un albarà, a on hi figuraran les
següents dades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
f)

Nom i direcció de l'empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació de les tipologies dels elements que es serveixin a obra.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destinament.
Referència de la comanda.

Toleràncies:

De dimensió Transversal: No s'admetran elements que les dimensions de llurs seccions transversals
diferissin més d'un 5% respecte a les teòriques. Tantmateix i en qualsevol cas, les toleràncies
exposades no excediran dels valors -2 mm i + 5mm.
De dimensió longitudinal: No s'admetran elements manufacturats de forjat que llur longitud difereixi
respecte a la de projecte en més d'una dècima part de la arrel quadrada de la longitud teòrica,
mesurada en cms., o valors que excedissin de ± 1 cms.
De distorsions de la directriu: La deflexió lateral no excedirà en més de 1/500 de la longitud del
element resistent. Tanmateix, les plaques no presentaran cap fletxa positiva, ni contrafletxes
superiors a 1/300 de la longitud de l'element.
g) Es consideraran deficients els elements que presentin rebaves que fossin indici de pèrdua de
lletada, o de defecte de fabricació. En aquests casos llur acceptació caldrà sotmétre-la a criteri
de la Direcció Facultativa.
h) Es consideraran defectuoses les plaques que manifestin senyals que revelin una discontinuitat
en el formigonat o be en les que s'hi apreciïn fisures transversals d'amplada superior a 0.10 mm,
o longitudinals de retracció. Igualment en aquests casos llur acceptació caldrà sotmétre-la a
criteri de la Direcció Facultativa.
i)

Es consideraran inacceptables els elements que no compleixin els requeriments de tolerància
detallats en el punt e) del present, així com els que tinguin les cares deteriorades per motius de
mala dosificació dels formigons, mal vibrat o, simplement, perquè tinguin les arestes
escantonades. Tanmateix, correran la mateixa sort les plaques en les que es vegin les
armadures per falta de recobriment o per l'existència d'alguna coquera.

j)

L'acopiament de les plaques semirresistents i autoportants es farà de forma ordenada, apilantles per files separades entre elles mitjançant taulons de fusta o similar, en alçades no superiors
a les 8 files. No es permenten voladissos de mes de 0.5m i els taulons separadors coincidiràn
en la seva vertical. La primera fila es desvincolarà totalment del terreny mitjançant separadors
convenientment disposats. L'acopiament referit es protegirà de les incidències meteorológiques
mitjançant toldos, lones o coberts rígids.
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k) La manipulació de les plaques semirresistents i autoportants es farà d'acord amb les condicions
al respecte que estableixi el fabricant. Aquests elements no podran suspendre's solament per
un punt, sinó que caldrà fer-ho per dos punts sustancialment separats, de manera que els
esforços deguts a pes propi del element no generi esforços contraproduents per aquest.
l)

Abans de procedir al formigonat de la part complementaria de la peça a peu d'obra,
s'assegurarà que la superficie de contacte dels formigons resta perfectament neta. Per garantir
tal condició serà indispensable regar a pressió les superficies esmentades, formigonant quan la
superficie de recepció estigui encara humida. La Direcció Facultativa podrà instruir, si ho creu
convenient, la neteja de les superficies amb un respall de pues d'acer o be l'aplicació d'una
resina epoxi.

m) La Contracta queda obligada a presentar un plànol de col.locació dels apuntalaments dels
elements semirresistents, indicant criteris pel replanteig dels primers, sol.licitacions a que
quedaran sotmesos i moment de supressió dels mateixos.
1.3.7

Apuntalaments, encofrats, cintres i motlles.

Els requeriments específics per la recepció de les cintres, els encofrats, els apuntalaments i els
motlles són els que es detallen a continuació:
a) Els elements d'encofrat no presentaran abonyegadures, trencaments ni fisures.
b) Seran capaços de resistir les accions pròpies del procés de formigonat, sense presentar
deformacions ni assentaments, especialment sota l'acció del formigó fresc i dels procediments
utilitzats per realitzar llur compactació. El nombre de puntals de suport de l’encofrat i la seva
separació depèn de la càrrega total de l’element. Han d’anar degudament travats en tots dos
sentits S’ha d’adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impideixin la
lliure retracció del formigó.
c) Seran suficientment estancs de cara a que no es pugui produir la pèrdua del material
aglomerant. Si s’utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment
de les mateixes per l’humitat del reg i del formigó sense que deixin fugir material aglomerant
durant el formigonat. Per a aconseguir-ho es podrà autoritzar un segellant adequat
d) Com a desencofrants tant sols estarà permesa l'utilització de barnisos antiadherents,
compostos de silicones, productes a base d'olis solubles en aigua, o el que consideri la Direcció
Facultativa. Queda prohibida l'utilització del gas-oil, la grassa corrent o productes semblants,
que podessin alterar l'aspecte dels paraments de les peces de formigó. L’interior de l’encofrat
ha d’estar pintat amb desencofrant abans del muntatge sense que hi hagi regalims. La Direcció
Facultativa ha d’autoritzar, en cada cas, la col.locació d’aquests productes. El desencofrant no
ha d’impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la posible execució de junts de
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s’hagin d’unir per a
treballar solidàriament.
e) Els encofrats i motlles podran ésser de fusta, tablex, acer o be teflón, sempre i quan els
documents de projecte o la Direcció Facultativa no determinin un tipus concret d'encofrat .Es
prohibeix l’ús d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó.
f)

Els encofrats han d’estar muntats de manera que permetin un desencofratge fàcil, que s’ha de
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fer sense xocs ni sotragades.
g) El contractista queda obligat a aportar un document amb les característiques tècniques i
condicions d’utilització dels elements d’apuntal.lament.
h) Toleràncies generals del muntatge i deformacions de l’encofrat pel formigonament:
Moviments locals de l’encofrat: <= 5mm.
Moviments del conjunt: <= llum/1000
Planor:
Formigó vist: +5 mm/m, + 0.5% de la dimensió.
Per a revestir: + 15mm/m
Replanteig d’eixos: parcial +5mm/m. , total + 50mm.
i)

Els motlles s’han de col.locar ben alineats de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l’estructura.

j)

En elements pretensats els encofrats porxims a les zones d’ancoratges han de tenir la rigidesa
necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. Els
encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han
de resistir la distribució de càrregues durant el tessat de les armadures i la transmissió de
l’esforç de pretensat al formigó.

k) En formigó vist les superficies de l’encofrat en contacte amb les cares que han d’anar vistes
seguiran les especificacions del projecte i/o el criteri de la Direcció Facultativa. A falta de mes
definicions aquestes cares han d’esser llises, sense revabes ni irregularitats i s’utilitzaràn
matavius per axamfranar les arestes vives.
l)

1.4
1.4.1

Quan entre la realització de l’encofrat i el formigonat passin més de tres mesos, s’ha de fer una
revisió total de l’encofrat.

Execució
Condicions generals.

El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per la realització dels treballs
d'execució dels elements de forjat objecte del present Plec de Condicions. A tal fi, caldrà que observi
les següents puntualitzacions:
a) Restarà a compte del Contractista la conservació en perfectes condicions de les conduccions
públiques d'aigua, gas, electricitat, telèfon, clavegueram, etc., així com el manteniment en
perfecte estat de les construccions o elements de jardinería que pertanyin a les finques
contigües a l'obra.
b) Tanmateix, anirà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o desperfectes que
s'haguessin produit per efecte de l'execució dels forjats.
c) Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti d'estar fora de
servei, es donarà avís a la Direcció Facultativa, a fi de que aquesta decideixi la solució més
convenient.
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d) Deuran efectuar-se els entibaments necessaris per garantir la seguretat de les operacions i la
bona execució dels treballs, tot i en el cas de no haver estat expressament instruïdes a tal
efecte per la Direcció Facultativa.
e) El Contractista estarà obligat a disposar tots els mitjans que la Direcció Facultativa estimi
oportuns per realitzar l'obra. S'inclouen en aquest concepte els sistemes d'extracció i eliminació
de les aigües que podessin aparèixer, tan degudes a moviments del nivell freàtic com per
l'acumulació de l'aigua de pluja, així com l'instal.lació dels punts de llum i connexió a les xarxes
elèctrica general i de clavegueram, segons correspongui.
f)

En cap cas el Contractista estarà facultat per variar pel seu compte les dimensions, posició,
nombre de elements, armadura, geometria, procediment constructiu o tipus de qualsevol dels
elements de forjat, sense el vist i plau de la Direcció Facultativa. Podrà, no obstant, expressar la
conveniència d'efectuar aquells canvis que estimi oportuns, de forma que l'Arquitecte Director,
si ho troba adequat, pugui aplicar-los en l'execució de l'obra.

g) El Contractista s'assegurarà de que el magatzematge de material sobre els elements ja
construïts no modifiquin les hipòtesis de càlcul que s'han tingut en compte en el disseny de
l'estructura. Qualsevol dubte al respecte, especialment per desconeixent d'aquestes hipòtesis,
es consultarà a la Direcció Facultativa, per què determini la viabilitat de la solució.
h) No s’han de transmetre a l’encofrat vibracions de motors ni de cap mena.
1.4.2

Replanteig.

L'inici de les tasques de l'execució dels forjats tindran com a punt de partida les relatives a llur
replanteig. Per aquest concepte es vetllarà que es satisfacin els següents punts:
a) La senyalització del replanteig dels elements que constitueixen els forjats es realitzarà amb
mitjans perdurables, replantejant de nou quan, per alguna raó, s'hagin perdut les referències ja
replantejades anteriorment. Serà aconsellable situar els contorns dels mateixos i els dels patis,
forats i baixants. El replanteig es realitzarà damunt dels encofrats i elements que deuran
suportar al forjat -murs, jàsseres, etc.- marcant amb pintura, guix de color o blauet els elements
i parts a replantejar.
b) El Contractista no tindrà dret a cap tipus d'abonament com a conseqüència d'errors de
replanteig que l'hi podessin ésser imputables. Si existís divergència entre dos plànols o
documents de projecte, el Contractista estarà obligat a comunicar aquesta a la Direcció
Facultativa, perquè es manifesti donant prioritat a un o l'altre. De no fer-ho així, no podrà
argumentar error en el projecte, en el supòsit d'haver optat per la solució incorrecta.

c) Les dimensions de qualsevol element emparat per aquest Plec de Condicions no es
modificaran per sobre les toleràncies que l'hi corresponguin, especificades per cada element
més endavant, sense coneixement de la Direcció Facultativa. Tanmateix, no es podrà variar llur
posició absoluta ni relativa, si no és amb el vist i plau de l'Arquitecte Director.
1.4.3

Posta en obra del formigó i de les armadures.
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Per la posta en obra dels formigons que constitueixin els forjats, caldrà consultar el Plec de
Condicions per la Posta en Obra del Formigó Armat, adjunt al present. A més del que en aquell es
detalla, caldrà vetllar pel compliment de certs condicionants específics, d'acord amb els subsegüents
apartats.
Tanmateix, per la posta en obra de les armadures es tindran en compte les prescripcions de
caràcter general que es detallen en l'apartat 1.5.4.- del referit Plec de Condicions.
1.4.4

Prescripcions generals per la posta en obra de les cintres, els encofrats i els motlles.

En lo relatiu a la posta en obra de les cintres, els encofrats i els motlles, es tindran en compte les
puntualitzacions que sobre el respecte es fan en el apartat 1.5.5.- del Plec de Condicions per la
Posta en Obra del Formigó Armat, adjunt al present.
1.4.5

Prescripcions específiques per l'execució i posta en obra dels forjats unidireccionals.

Per la posta en obra dels forjats unidireccionals caldrà observar les puntualitzacions següents,
complementaries a les de caràcter més general, ja detallades amb anterioritat.
a) En el cas d'executar forjats unidireccionals a base de nervis realitzats in situ, seran d'aplicació
les prescripcions relatives a la posta en obra dels forjats reticulars, detallades en l'apartat 4.6.del present Plec de Condicions.
b) El Contractista queda obligat a lliurar a la Direcció Facultativa els plànols d'execució precisos
per la realització dels forjats, a on hi reflexarà les següents dades:
1) Característiques geométriques i d'armat de totes les biguetes que s'utilitzin per realitzar el
forjat.
2) Indicació de les condicions de continuïtat entre biguetes.
3) Detall de l'armament a moments negatius de les biguetes en tots aquells punts que aquest
armament sigui precís.
4) Resistència característica dels formigons utilitzats, dosificació aproximada, especificació de
la consistència, i característiques mecàniques de l'acer, tant d'armar com de pretesar.
5) Estats de càrrega i coeficients de seguretat tinguts en compte pel càlcul de l'element.
6) Detall del recolzament de les biguetes en murs i/o encastaments en les jàsseres de suport,
d'acord amb les normes de bona construcció.
7) Secció transversal tipus del forjat, indicant gruixos de la xapa de compressió i armament
d'aquesta.
8) Especificació de les distàncies màximes entre sopandes, d'acord amb les prescripcions del
subministrador de les biguetes.
c) A manca d'un plànol de projecte relatiu al replanteig de biguetes i demés elements constituents
dels forjats, caldrà que el Contractista en redacti un en els termes detallats en el anterior
subapartat, en base als següents criteris:
1) Si en un tram existissin murs de tancament que, per llur pes, exigeixin doble bigueta en la
seva mateixa direcció, s'iniciarà el replanteig fent coincidir l'eix de la doble bigueta amb l'eix
del mur que suporta.
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2) Si en un tram hi ha forats de "shunt" o baixants, es disposaran les biguetes de tal manera
que s'eviti la coincidència entre el forat i la bigueta.
3) Si el tram està desquadrat, es replantejaran les biguetes començant llur col.locació
paral.lelament a un dels seus costats, preferentment el de major longitud.
4) Si l'element que limita al forjat paral.lelament a les biguetes és un mur de càrrega, caldrà
iniciar la col.locació de biguetes disposant la primera d'elles contigua al mur referit, quedant
explícitament prohibit de recolzar els revoltons i/o casetons en el mur.
d) Si existissin divergències entre les dimensions de Projecte i la realitat, aquestes es posaran
immediatament en coneixement de la Direcció Facultativa, qui adoptarà les mesures precises
respecte l'ajustament de la posició dels casetons i/o revoltons, així com els canvis d'armament,
si fos necessari.
e) Caldrà vetllar pel compliment exhaustiu de les disposicions constructives que fa esmena l'article
7è de la Norma NBE-EF-96. Tanmateix, caldrà respectar les obligacions de congrenyat,
armament de lligam i encadenat que especifiquen les Normes vigents, en especial la NBE-MV201.
f)

El forjat quedarà constituït per una sèrie de biguetes, uns elements d'alleugerament i un
formigonat conjunt, convenientment armat, mitjançant el qual es formarà la corresponent xapa
de compressió. Els materials, característiques i armament bàsic de la xapa de compressió es
detallen en els plànols adjunts.

g) En qualsevol entrega del forjat en l'element sustentant que correspongui -mur, jàssera, etc.-, es
realitzarà un massissat de la zona que correspondria al primer casetó o revoltó.
h) Serà obligat en qualsevol cas, excepte si la Direcció Facultativa ho contradiu i en l'execució dels
forjats sanitaris, la col.locació d'un sistema de recolzament provisional sobre el que hi
descansaran les puntes finals de les biguetes de cada tram en fase de construcció.
i)

Caldrà disposar subjectadors d'armament recolzats en els casetons o revoltons, com a mínim
cada metre del desenvolupament de les armadures d'armament negatiu.

j)

El formigonat es relitzarà durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. Es
farà conjuntament amb el de les jàsseres, murs i/o elements sustentants dels mateixos. Sí hi
hagués l'impossibilitat d'executar d'aquesta manera un determinat element o zona del projecte,
el Contractista ho notificarà a la Direcció Facultativa amb la suficient antelació perquè aquesta
pugui resoldre el detall convenientment.

k) Es disposaran nervis de repartiment en el sentit transversal als nervis principals, amb una
separació de 3m. com a màxim, a partir de llums de nervis iguals o superiors a 6m.
1.4.6

Prescripcions específiques per l'execució i posta en obra dels forjats reticulars.

Per la posta en obra dels forjats reticulars caldrà observar les puntualitzacions següents,
complementaries a les de caràcter més general, ja detallades amb anterioritat.
a) El Contractista queda obligat a acceptar els plànols de replanteig dels forjats que figuren com a
documentació de projecte. En aquests plànols es contempla la disposició de casetons
d'alleugerament, l'ample dels nervis, la separació entre eixos dels mateixos, els cantells dels
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casetons i de la xapa de compressió i totes les armadures que cal disposar. Tanmateix es
relacionen els diversos estats de càrrega considerats en l'anàlisis.
En el cas de que el Contractista proposes un altre replanteig i aquest fos acceptat per la
Direcció Facultativa, quedarà obligat igualment a lliurar a la Direcció Facultativa els plànols
d'execució precisos per la realització dels forjats, a on hi reflexarà les següents dades:
1) Característiques geométriques i d'armat de tots els nervis que constitueixen el forjat,
inclosos els nervis dobles, armament de capitells, creuetes de punxonament i demés
elements necessaris.
2) Detall del recolzament dels nervis en murs i/o encastaments en les jàsseres de suport,
d'acord amb les normes de bona construcció.
3) Secció transversal tipus del forjat, indicant gruixos de la xapa de compressió i armament
d'aquesta.
4) Resistència característica dels formigons utilitzats, dosificació aproximada, especificació de
la consistència, i característiques mecàniques de l'acer d'armar.
5) Estats de càrrega i coeficients de seguretat tinguts en compte per el càlcul del forjat.
b) Si existissin divergències entre les dimensions de Projecte i la realitat, aquestes es posaran
immediatament en coneixement de la Direcció Facultativa, qui adoptarà les mesures precises
respecte l'ajustament de la posició dels casetons i/o revoltons, així com els canvis d'armament,
si fos necessari.
c) El forjat quedarà constituït per una sèrie de nervis entrecreuats i uns elements o casetons
d'alleugerament que conformaran una retícula ortogonal. A la vegada, diverses parts es
massissaran d'acord amb els plànols de projecte, configurant els capitells, jàsseres planes
embegudes, congrenys i altres elements significatius d'aquesta tipologia estructural.
L'armament serà divers, en funció del element particular que estigui reforçant, segons la
següent relació:
1) El nervis quedaran armats a positiu inferiorment, mitjançant un armament corregut detallat
en els plànols, realitzat a base de barres convenientment solapades, d'acord amb el Plec de
Condicions per l'Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat. Aquest armament
quedarà reforçat en els punts estrictament necessaris que es designi en planta. Tanmateix,
el nervis aniran armats a moment negatiu segons s'especifica en els plànols.
Ocasionalment, i en els termes que especifiquen els plànols de Projecte, completarà
l'armament de nervis una gelosia o uns estreps que resoldran el reforç dels nervis a l'esforç
tallant.
2) Els capitells quedaran armats per una graella de barres en les cares superior i inferior del
forjat disposades en direcció coincident amb les traces de la retícula abans esmentada que
resoldran l'armament a moment flector en les proximitats dels pilars de recolzament. Les
barres es disposaràn entre l’armat dels nervis que passen pel capitell quedant en el mateix
nivell d’armat que aquests. Tambe es disposaràn unes creuetes de punxonament
convenientment detallades en els plànols, que resoldran a la vegada el complement a
moment flector del armament bàsic detallat amb anterioritat i el reforç a esforç tallant o
punxonament. Ocasionalment, aquestes últimes es podran resoldre mitjançant perfilería
metàl.lica, en especial si els pilars sustentants queden resolts mitjançant perfils d'acer.
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3) Els congrenys de vora quedaran igualment armats, d'acord amb els plànols de projecte,
segons un armament bàsic i un de reforç, que s'especifiquen en les plantes d'armat dels
forjats.

d) Caldrà tenir especial cura en tapar les cares obertes dels casetons d'alleugerament que es
coloquessin aïllats, per tal que realitzin de forma efectiva llur funció alleugerant.
e) El nervis dobles i congrenys de vora s'anclaran convenientment, no interrompent-los en les
zones de capitell o en les d'intersecció amb d'altres elements similars -altres congrenys i
jàsseres total o parcialment embegudes.
f)

No s'acceptaran desalineacions en el traçat dels nervis en cap dels dos sentits, a no ser que
aquesta desalineació hagués estat autoritzada per la Direcció Facultativa.

g) Per la realització de perforacions de baixants i/o elements d'aquesta índole es consultarà els
plànols que al respecte s'adjunten com a documentació gràfica del projecte.
h) Les armadures es disposaran en dues úniques capes, tant la inferior com la superior, que
correspondran a l'armament longitudinal i transversal.
i)

j)

Es vigilarà que els operaris no es recolzin mai damunt de l'armament de capitell. En aquestes
zones, i amb l'objecte de mantenir les armadures en llur posició, caldrà disposar separadors
segons especifica el Plec de Condicions del Formigó.
Seran per compte del Contractista les intervencions tendents a reconstruir o reposar casetons
que s'hagin pogut trencar total o parcialment en el procés de construcció.

k) Els casetons es colocaran amb les juntes canviades entre dos retícules contigües, excepte en
aquells casos en els que tinguin un disseny mitjançant el qual es sobreentengui l'orientació dels
casetons de manera inequívoca.
l)

El Contractista serà responsable dels defectes que s'haguessin produït per encofrat deficient o
insuficient. Tanmateix, realitzarà el desapuntalat d'acord a criteris de seguretat suficients,
evitant en la mesura del possible sacsejades excesives i caiguda d'elements cap a plantes
inferiors. Respectarà el plaços de desencofrat i desapuntalament que al efecte es convinguin,
en funció del tipus d'encofrat i les qualitats dels formigons.

m) Caldrà disposar subjectadors d'armament recolzats en els casetons o revoltons, com a mínim
cada metre del desenvolupament de les armadures d'armament superior (negatius).
n) El formigonat es relitzarà durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. Es
farà conjuntament amb el de les jàsseres, murs i/o elements sustentants dels mateixos. Si hi
hagués l'impossibilitat d'executar d'aquesta manera un determinat element o zona del projecte,
el Contractista ho notificarà a la Direcció Facultativa amb la suficient antelació perquè aquesta
pugui resoldre el detall convenientment.
o) Les toleràncies admeses en els elements que es detallen són:
1) ample de nervi: -0.5 cms. +1.0 cms.
-0.5 cms. +2.0 cms.
2) cantell de forjat:
3) gruix xapa de compressió:
-0.5 cms.
+1.0 cms.
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4) longituds barres d'armament:
1.4.7

±10.0 cms.

Prescripcions específiques per l'execució i posta en obra dels forjats amb nervis de secció en
doble “T”. Forjats “Sandwich”.

Per la posta en obra dels forjats amb nervis de secció en doble “T” caldrà observar les
puntualitzacions següents, complementaries a les de caràcter més general, ja detallades amb
anterioritat.
a) El Contractista queda obligat a acceptar els plànols de replanteig dels forjats que figuren com a
documentació de projecte. En aquests plànols es contempla la disposició de casetons
d'alleugerament, l'ample dels nervis, la separació entre eixos dels mateixos, els cantells dels
casetons i de les xapes de compressió i totes les armadures que cal disposar. Tanmateix es
relacionen els diversos estats de càrrega considerats en l'anàlisis.
En el cas de que el Contractista proposes un altre replanteig i aquest fos acceptat per la
Direcció Facultativa, quedarà obligat igualment a lliurar a la Direcció Facultativa els plànols
d'execució precisos per la realització dels forjats, a on hi reflexarà les següents dades:
1) Característiques geométriques i d'armat de tots els nervis que constitueixen el forjat,
inclosos els nervis dobles, armament de capitells, creuetes de punxonament i demés
elements necessaris.
2) Detall del recolzament dels nervis en murs i/o encastaments en les jàsseres de suport,
d'acord amb les normes de bona construcció.
3) Secció transversal tipus del forjat, indicant gruixos de la xapa de compressió i armament
d'aquesta.
4) Resistència característica dels formigons utilitzats, dosificació aproximada, especificació de
la consistència, i característiques mecàniques de l'acer d'armar.
5) Estats de càrrega i coeficients de seguretat tinguts en compte per el càlcul del forjat.
b) Si existissin divergències entre les dimensions de Projecte i la realitat, aquestes es posaran
immediatament en coneixement de la Direcció Facultativa, qui adoptarà les mesures precises
respecte l'ajustament de la posició dels nervis, així com els canvis d'armament, si fos necessari.
c) El forjat quedarà constituït per una sèrie de nervis entrecreuats i uns elements o casetons
d'alleugerament de poliestiré extruït que conformaran una retícula ortogonal. A la vegada,
diverses parts es massissaran d'acord amb els plànols de projecte, configurant els capitells,
jàsseres planes embegudes, congrenys i altres elements significatius d'aquesta tipologia
estructural. L'armament serà divers, en funció del element particular que estigui reforçant,
segons la següent relació:
1) El nervis amb secció en doble “T” . Els nervis amb secció doble “T” tindran un mínim de 20
cm d’ample. Aniran armats, al menys en un sentit, mitjançant un armament corregut,
detallat en els plànols, que consisteix en dues barres superiors i dues barres inferiors
convenientment estrebades i solapades d’acord amb el Plec de Condicions per l'Execució i
la Posta en Obra del Formigó Armat. L’anclatge d’aquestes barres en les vores de forjat es
realitzarà amb patilla. Si nomes hi ha un sentit dels nervis estrebat, l’altre sentit quedarà
armat a positiu inferiorment, mitjançant un armament corregut detallat en els plànols,
realitzat a base de barres convenientment solapades. Aquest armament quedarà reforçat
en els punts estrictament necessaris que es designi en planta. Tanmateix, el nervis aniran
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armats a moment negatiu segons s'especifica en els plànols. Ocasionalment, i en els
termes que especifiquen els plànols de Projecte, completarà l'armament de nervis una
gelosia o uns estreps que resoldran el reforç dels nervis a l'esforç tallant.
2) En els forjats de nervis en doble “T” les capes de formigó superior i inferior tindran un gruix
mínim de 7.5cm i portaran un armat, detallat en plànols, format per una graella de barres
convenientment solapades disposades en direcció coincident amb les traces de la retícula
generadora del forjat
3) Els capitells també quedaran armats per unes graelles de barres superior i inferior
disposades en direcció coincident amb les traces de la retícula abans esmentada que
resoldran l'armament a moment flector en les proximitats dels pilars de recolzament. Si la
Direcció facultativa ho considera oportú la graella de barres de la capa inferior del forjat pot
fer les funcions d’armament inferior del capitell. Les barres es disposaràn entre l’armat dels
nervis que passen pel capitell quedant en el mateix nivell d’armat que aquests. Tambe es
disposaràn unes creuetes de punxonament convenientment detallades en els plànols, que
resoldran a la vegada el complement a moment flector del armament bàsic detallat amb
anterioritat i el reforç a esforç tallant o punxonament. Ocasionalment, aquestes últimes es
podran resoldre mitjançant perfilería metàl.lica, en especial si els pilars sustentants queden
resolts mitjançant perfils d'acer.
4) Els congrenys de vora quedaran igualment armats, d'acord amb els plànols de projecte,
segons un armament bàsic i un de reforç, que s'especifiquen en les plantes d'armat dels
forjats.
d) Caldrà tenir especial cura en tapar les cares obertes dels casetons d'alleugerament que es
coloquessin aïllats, per tal que realitzin de forma efectiva llur funció alleugerant.
e) El nervis dobles i congrenys de vora s'anclaran convenientment, no interrompent-los en les
zones de capitell o en les d'intersecció amb d'altres elements similars -altres congrenys i
jàsseres total o parcialment embegudes.
f)

No s'acceptaran desalineacions en el traçat dels nervis en cap dels dos sentits, a no ser que
aquesta desalineació hagués estat autoritzada per la Direcció Facultativa.

g) Per la realització de perforacions de baixants i/o elements d'aquesta índole es consultarà els
plànols que al respecte s'adjunten com a documentació gràfica del projecte.
h) Les armadures es disposaran en dues úniques capes, tant la inferior com la superior, que
correspondran a l'armament longitudinal i transversal.
i)

Es vigilarà que els operaris no es recolzin mai damunt de l'armament de capitell. En aquestes
zones, i amb l'objecte de mantenir les armadures en llur posició, caldrà disposar diversos
separadors segons especifica el Plec de Condicions del Formigó.

j)

Seran per compte del Contractista les intervencions tendents a reconstruir o reposar casetons
que s'hagin pogut trencar total o parcialment en el procés de construcció.
k) Els casetons es colocaran entre els nervis i seran d’ una sola peça. No s’accepten casetons
conformats per varios mòduls., En el cas que calgui tallar una part del casetó per adaptar-se al
replanteig de la retícula, aquesta operació es realitzarà fora de la planta a formigonar i en un
espai adequat . El tall serà net, sense irregularitats i es pendrà especial cura en no escampar
les restes produïdes de porexpan per la planta o elements pendents de formigonar.
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l)

El Contractista serà responsable dels defectes que s'haguessin produït per encofrat deficient o
insuficient. Tanmateix, realitzarà el desapuntalat d'acord a criteris de seguretat suficients,
evitant en lo possible sacsejades excesives i caiguda d'elements cap a plantes inferiors.
Respectarà el plaços de desencofrat i desapuntalament que al efecte es convinguin, en funció
del tipus d'encofrat i les qualitats dels formigons.

m) En els nervis no estrebats caldrà disposar separadors d'armament, com a mínim cada metre del
desenvolupament de les armadures d'armament superior (negatius).
n) El formigonat es relitzarà durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. Es
farà conjuntament amb el de les jàsseres, murs i/o elements sustentants dels mateixos. Si hi
hagués l'impossibilitat d'executar d'aquesta manera un determinat element o zona del projecte,
el Contractista ho notificarà a la Direcció Facultativa amb la suficient antelació perquè aquesta
pugui resoldre el detall convenientment.
o) En els forjats formats per nervis amb secció doble “T” l’ordre de disposició de l’armat serà el
següent:
1) Col·locació de la graella de barres inferior.
2) Armat de nervis de vora, jàsseres embegudes i nervis estrebats.
3) Armat dels nervis no estrebats.
4) Col·locació de la graella de barres superior (en fase de formigonat)
p) L’ordre d’execució del formigonat serà el següent:
1) Formigonat de la capa inferior, tenint cura de no sobrepassar el gruix detallat en plànols.
2) Col.locació de casetons.
3) Col.locació de la graella de barres superior.
4) Formigonat de la resta dels nervis i capa superior.
Entre les dues fases de formigonat no passaran mes de dues hores. Si no es pot formigonar el
forjat unitàriament, es dissenyaran les juntes de formigonat seguint els criteris especificats a
l’apartat “n” i cada fase quedarà completament formigonada en tote les seves parts: capa
inferior, nervis i capa superior.
q) Les toleràncies admeses en els elements que es detallen són:
1) ample de nervi: -0.5 cms. +1.0 cms.
2) cantell de forjat: -0.5 cms. +2.0 cms.
3) gruix xapa de compressió: -0.5 cms. +1.0 cms.
4) longituds barres d'armament: ±10.0 cms.
1.4.8

Prescripcions específiques per l'execució i posta en obra de les lloses massisses.

Les prescripcions relatives a l'execució i posta en obra de les lloses massisses de formigó armat, es
detallen convenientment el Plec de Condicions per l'Execució i Posta en Obra del Formigó Armat,
adjunt al present.
1.4.9

Prescripcions específiques per l'execució i posta en obra dels forjats de plaques alveolars.

Per la posta en obra dels forjats de plaques alveolars caldrà observar les puntualitzacions següents,
complementaries a les de caràcter més general, ja detallades amb anterioritat.
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a) El Contractista queda obligat a lliurar a la Direcció Facultativa els plànols d'execució precisos
per la realització dels forjats, a on hi reflexarà les següents dades:
1) Característiques geométriques i d'armat de totes les plaques constituents del forjat.
2) Indicació, si s'escau, de les condicions de continuïtat entre plaques.
3) Detall de l'armament superior (moments negatius) de les plaques, en tots aquells punts que
aquest armament sigui precís.
4) Resistència característica dels formigons utilitzats, dosificació aproximada, especificació de
la consistència, i característiques mecàniques de l'acer, tant d'armar com de pretesar.
5) Estats de càrrega i coeficients de seguretat tinguts en compte pel càlcul de l'element.
6) Detall del recolzament de les plaques en murs i/o encastaments en les jàsseres de suport,
d'acord amb les normes de bona construcció.
7) Secció transversal tipus del forjat, indicant gruixos de la xapa de compressió i armament
d'aquesta.
8) Especificació de les distàncies màximes entre sopandes, d'acord amb les prescripcions del
subministrador de les plaques.
b) A manca d'un plànol de projecte relatiu al replanteig de les plaques alveolars, caldrà que el
Contractista en redacti un, en els termes detallats en l'anterior subapartat.
c) Si existissin divergències entre les dimensions de Projecte i la realitat, aquestes es posaran
immediatament en coneixement de la Direcció Facultativa, qui adoptarà les mesures precises
respecte l'ajustament de la posició dels elements de placa, així com els canvis d'armament, si
fos necessari.
d) El forjat quedarà constituït per una sèrie d'elements de placa del tipus especificat en els plànols i
un formigonat conjunt armat, mitjançant el qual es formarà la convenient xapa de compressió.
Els materials, característiques i armament bàsic de la xapa de compressió es detallen en els
plànols adjunts.
e) Caldrà consultar els plànols o les condicions de posta en obra que fixi el fabricant de les
plaques, en referència a qualsevol tractament de massissat de les mateixes en les proximitats
del recolzament en els elements sustentants corresponents.
f)

Tanmateix, serà precís consultar els plànols i/o el Pla de Seguretat adjunt respecte a disposar
un sistema de recolzament provisional, sobre el que hi descansaran les puntes finals de les
plaques de cada tram en fase de construcció.

g) El formigonat dels forjats es farà conjuntament amb el de les jàsseres, murs i/o elements
sustentants dels mateixos. Si hi hagués l'impossibilitat d'executar d'aquesta manera un
determinat element o zona del projecte, el Contractista ho notificarà a la Direcció Facultativa
amb la suficient antelació perquè aquesta pugui resoldre el detall convenientment.
h) S'evitarà en la mesura del possible el formigonat per fases. Si no es podés portar a terme un
formigonat unitari, caldrà preveure la posició i forma de les juntes de formigonat, així com el
tractament que caldrà realitzar per garantir una perfecta continuïtat del formigó a través d'elles.
A manca de definició d'aquestes juntes, caldrà disposar-les a un cinquè (1/5) de la llum entre
suports, deixant el formigó a 45°; posteriorment, al afegir la següent tongada de formigó, caldrà
netejar la superficie inclinada amb un raspall de pues d'acer i aplicar-hi una mà de resina epoxi,
segons les condicions que exigeixi el fabricant de la mateixa.
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i)

El formigonat es relitzarà durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.

1.4.10

Prescripcions específiques per l'execució i posta en obra dels forjats de xapes metàl.liques
plegades no col·laborats.

Per la posta en obra dels forjats de xapes metàl·liques no col·laborats, caldrà observar les
puntualitzacions següents, complementaries a les de caràcter més general, ja detallades amb
anterioritat.
a) El Contractista queda obligat a lliurar a la Direcció Facultativa els plànols d'execució precisos
per la realització dels forjats, a on hi reflexarà les següents dades:
1) Característiques geométriques de les xapes que utilitzi, així com característiques físiques
més rellevants, en especial el tractament i acabat de les superficies.
2) Indicació, sí s'escau, de les condicions de continuïtat entre les xapes.
3) Detall de l'armament, tant a moment negatiu com a positiu dels forjats. Tantmateix,
s'especificarà l'armament de fisuració, congrenys i jàsseres, si fos el cas.
4) Estats de càrrega i coeficients de seguretat tinguts en compte pel càlcul de l'element.
5) Detall del recolzament de les xapes en murs i/o encastaments en les jàsseres de suport.
6) Detall dels elements auxiliars per l'execució dels forjats, especialment tapajuntes i elements
de solapament entre xapes.
7) Secció transversal tipus del forjat, indicant gruixos de la xapa de compressió.
8) Detall, si s'escau, de la col.locació dels conectadors de treball conjunt entre llosa de formigó
i perfilería suportant.
9) Especificació de les distàncies màximes entre sopandes, d'acord amb les prescripcions del
subministrador de les xapes.
b) A manca d'un plànol de projecte relatiu al replanteig de les xapes, caldrà que el Contractista en
redacti un, en els termes detallats en l'anterior subapartat.
c) Si existissin divergències entre les dimensions de Projecte i la realitat, aquestes es posaran
immediatament en coneixement de la Direcció Facultativa, qui adoptarà les mesures precises
respecte l'ajustament de la posició dels elements de xapa, així com els canvis d'armament, si
fos necessari.
d) El forjat quedarà constituït per les xapes plegades objecte del present, que serviran d'encofrat
perdut per la llosa de formigó que es detalla en els plànols. Aquesta llosa quedarà armada a
moments positius mitjançant un armament longitudinal a base de barres col.locades en els
sinus dels plegaments de la xapa, i un armament negatiu constituït per una malla o engraellat.
Ambdues armadures queden detallades en els documents de projecte adjunts.
e) Tanmateix, serà precís consultar els plànols i/o el Pla de Seguretat adjunt respecte a disposar
un sistema de recolzament provisional sobre el que hi descansaran els extrems de les xapes de
cada tram, en fase de construcció.
f)

El formigonat dels forjats es farà conjuntament amb el de les jàsseres, murs i/o elements
sustentants dels mateixos. Si hi hagués l'impossibilitat d'executar d'aquesta manera un
determinat element o zona del projecte, el Contractista ho notificarà a la Direcció Facultativa
amb la suficient antelació perquè aquesta pugui resoldre el detall convenientment.
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g) S'evitarà en lo possible el formigonat per fases. Si no es podés portar a terme, caldrà preveure
la posició i forma de les juntes de formigonat, així com el tractament que caldrà realitzar per
garantir una perfecta continuïtat del formigó a través d'ella. A manca de definició d'aquestes
juntes, caldrà disposar-les a un cinquè (1/5) de la llum entre suports, deixant el formigó a 45°;
posteriorment, al afegir la següent tongada de formigó, caldrà netejar la superficie inclinada
amb un raspall de pues d'acer i aplicar-hi una mà de resina epoxi, segons les condicions que
exigeixi el fabricant de la mateixa.
1.4.11

Prescripcions específiques per l'execució i posta en obra dels forjats de xapes metàl.liques
plegades col.laborants.

Per la posta en obra dels forjats de xapes metàl.liques col.laborants, caldrà observar les
puntualitzacions següents, complementaries a les de caràcter més general, ja detallades amb
anterioritat.
a) El Contractista queda obligat a lliurar a la Direcció Facultativa els plànols d'execució precisos
per la realització dels forjats, a on hi reflexarà les següents dades:
1) Característiques geométriques de les xapes que utilitzi, així com característiques físiques
més rellevants, en especial el tractament , acabat de les superficies i posició relativa.
2) Indicació, sí s'escau, de les condicions de continuïtat entre les xapes.
3) Detall de l'armament, tant a moment negatiu com a positiu dels forjats. Tantmateix,
s'especificarà l'armament de fisuració, congrenys i jàsseres, si fos el cas.
4) Estats de càrrega i coeficients de seguretat tinguts en compte pel càlcul de l'element.
5) Detall del recolzament de les xapes en murs i/o encastaments en les jàsseres de suport.
6) Detall dels elements auxiliars per l'execució dels forjats, especialment tapajuntes i elements
de solapament entre xapes.
7) Secció transversal tipus del forjat, indicant gruixos de la xapa de compressió.
8) Detall de la tipología i particularitats de col.locació dels conectadors de treball conjunt entre
llosa de formigó i perfilería suportant.
9) En el seu cas, especificació de les distàncies màximes entre sopandes, d'acord amb les
prescripcions del subministrador de les xapes.
b) Es vetllarà amb especial cura en garantir que les superficies de les xapes que tenen que rebre
al formigó restin exactament en les condicions que especifiqui el fabricant de les mateixes. A
falta de tals condicions, el Contractista quedarà obligat a consultar-les a la Direcció Facultativa
amb la suficient antelació.
La Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos que estimi
oportuns, les condicions en les que es troben les xapes dispostes en obra, inclús les que ja
hagin sigut formigonades.
c) A manca d'un plànol de projecte relatiu al replanteig de les xapes, caldrà que el Contractista en
redacti un, en els termes detallats en el subapartat a).
d) Si existissin divergències entre les dimensions de Projecte i la realitat, aquestes es posaran
immediatament en coneixement de la Direcció Facultativa, qui adoptarà les mesures precises
respecte l'ajustament de la posició dels elements de xapa, així com els canvis d'armament, si
fos necessari.
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e) El forjat quedarà constituït per les xapes plegades objecte del present, que serviran, a més de
llur funció resistent, d'encofrat perdut per la llosa de formigó que es detalla en els plànols.
Aquesta llosa quedarà armada a moments positius mitjançant la mateixa xapa i els reforços que
s'especifiquen en els documents adjunts, i un armament negatiu constituït per una malla o
engraellat. Ambdues armadures queden detallades en els documents de projecte adjunts.
f)

Tanmateix, serà precís consultar els plànols i/o el Pla de Seguretat adjunt respecte a disposar
un sistema de recolzament provisional sobre el que hi descansaran els extrems de les xapes de
cada tram, en fase de construcció.

g) El formigonat dels forjats es farà conjuntament amb el de les jàsseres, murs i/o elements
sustentants dels mateixos. Si hi hagués l'impossibilitat d'executar d'aquesta manera un
determinat element o zona del projecte, el Contractista ho notificarà a la Direcció Facultativa
amb la suficient antelació, perquè aquesta pugui resoldre el detall convenientment.
h) S'evitarà en la mesura del possible el formigonat per fases. Si no es podés portar a terme un
formigonat unitari, caldrà preveure la posició i forma de les juntes de formigonat, així com el
tractament que caldrà realitzar per garantir una perfecta continuïtat del formigó a través d'ella. A
manca de definició d'aquestes juntes, caldrà disposar-les a un cinquè (1/5) de la llum entre
suports, deixant el formigó a 45°; posteriorment, al afegir la següent tongada de formigó, caldrà
netejar la superficie inclinada amb un raspall de pues d'acer i aplicar.hi una mà de resina epoxi,
segons les condicions que exigeixi el fabricant de la mateixa.
1.4.12

Desencofrat

a) Cap element de l’obra podrà ser desencofrat sense l’autorització de la DireccióFacultativa. El
desencofrat de costers verticals d’elements de petit cantell podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s‘han produït temperatures baixes o altres
causes que puguin alterar el procediment normal d’enduriment del formigó. Els costers verticals
d’elements de gran cantell o els costers horitzontals no s’han de retirar abans de set dies, amb
les mateixes salvetats anteriors.
b) La Direcció Facultativa podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. En obres
d’importància mitja i/o alta i que no es tingui l’experiència de casos similars o quan els perjudicis
que es puguin derivar d’una fissuració prematura fossin grans, s’han de fer assaijos d’informació
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment del desencofrat.
No s’han de reblir les coqueres o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar
sense l’autorització de la Direcció Facultativa. Els filferros i ancoratges de l’encofrat que hagin
quedat fixats al formigó s’han de tallar a ras del parament. El desmuntatge dels motlles
recuperables s’ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. El
desencofrat de l’elemnt s’ha de fer sense cops ni sotregades.
Per al control del temps de desencofrat s’han d’anotar a l’obra les temperatures màximes i
mínimes diàries, mentre durin els treballs d’encofrat i desencofrat, així com la data en que s’ha
formigonat cada element.
En cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geométriques per haver patit
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc. no s’ha de froçar per a que recuperin la seva
forma correcta.
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1.5

Control.

El Contractista està obligat a realitzar les proves, assajos i controls que la Direcció Facultativa
consideri oportuns, en els termes que es detallen a continuació.
1.5.1

Formigó abocat in situ.

En aquest sentit, el control del material i llur posta en obra s'adequarà al que estableix al respecte
l'apartat 5è del Plec de Condicions per l'execució i la Posta en Obra del Formigó Armat, adjunt al
present.
1.5.2

Acer d'armar.

El control de l'acer d'armar es realitzarà segons els termes que estableix l'apartat 5è del Plec de
Condicions per l'Execució i Posta en Obra del Formigó Armat, adjunt al present.
1.5.3

Biguetes, plaques alleugerides i peces d'entrebigat.

El control de fabricació i recepció dels elements que es detallen en l'encapçalament del present
subapartat es supeditarà al que prescriu l'article 9.1 de la norma NBE EF-96, apartat primer i segon,
respectivament.
Especialment es vetllarà pel compliment de les següents puntualitzacions:
a) Es comprovarà que tots els forjats de l'obra en els que intervinguin elements manufacturats com
els que es detallen en l'encapçalament del present subapartat, tenen l’ "Autorització d’Ús" i
"Fitxa de Característiques" corresponents, degudament aprovades i posades al dia.
b) Restaran a compte del Contractista les proves de càrrega que es derivin d'un comportament
anormal dels forjats, com aparició de fisures o fletxes exagerades, inclús en el cas de que
l'assaig no quedés detallat en els plànols de projecte. Tanmateix, i segons la mateixa via de
càrrec, es podrà sol.licitar una prova de càrrega prèvia en taller o a peu d'obra d'un forjat
determinat.
c) Es comprovarà que les dimensions de les peces d'alleugerament i casetons ceràmics
coincideixin amb les del projecte, realitzant comprovacions freqüents al respecte.
d) No es procedirà a l'abocat del formigó fins que les armadures no hagin estat repassades per la
Direcció Facultativa, o per la persona que aquesta hagi delegat aquesta funció.
e) Abans de procedir a realitzar les partides d'acabat dels forjats -enguixat i/o pintat-, es detectaran
totes les armadures que hagin pogut quedar vistes en algun tram, inclús els filferros de lligam,
amb l'intenció de poder recobrir-les convenientment, a fi d'evitar l'aparició de taques d'òxid en
els forjats.
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1.5.4

Xapes plegades d'acer.

El control de recepció i posta en obra de les xapes plegades d'acer, tant col.laborants com no,
s'adequaran al que estableix al respecte la Norma Bàsica NBE EA-95, en el seu article 5è. Al
respecte, es vetllarà especialment en el compliment de les següents condicions:
a) Es comprovarà que les xapes porten les corresponents sigles identificatives de fàbrica i del tipus
d'acer que les constitueix.
b) Es comprovarà que les superficies de les xapes, previ al formigonat, satisfan les exigències del
fabricant de les mateixes.
c) Les xapes esmentades satisfaran les condicions de tolerància que estableix la Norma NBE EA95 Taula 2.3.7.B, en el seu article 2ºn.
1.6

Seguretat.

Les condicions generals de seguretat per la posta en obra dels forjats les determina el Pla de
Seguretat i Salut, document que s'adjunta al projecte.
S'insisteix, però en els següents punts:
a) Tota persona que visiti, transiti o treballi en l'espai delimitat i catalogat com a afectat per l'obra,
portarà el corresponent casc i calçat de seguretat homologats.
b) S'evitarà la permanència o pas de persones per sota les càrregues suspeses, acotant
perfectament les àrees de treball.
c) Es suspendran els treballs d'execució dels elements exteriors de formigó quan estigui plovent,
nevant o existeixi vent amb una velocitat superior a els 50 Km/h, especialment en l'execució de
murs i pilars o dels elements que portin implícita l'existència de bastides per la seva execució.
En el cas de vents forts es retiraran els materials i les eines que podessin caure.
d) Cada dia es revisarà l'estat dels aparells d'elevació - grues, ascensors, etc.- i cada tres mesos
es realitzarà una revisió total dels mateixos.
e) Els operaris encarregats del muntatge o manipulació de les armadures niran provistos de guants
i calçat de seguretat, cinturó de seguretat i portaeines. Les armadures es penjaran per realitzar
llur transport per mitjà de bragues ben entrelligades i provistes de pestells de seguretat.
f) Els operaris que manipulin el formigó portaran guants i botes que protegissin la seva pell del
contacte amb el mateix.
g) Per l'instalació d'energia elèctrica per proveir als elements auxiliars, com formigoneres,
vibradors, ets., es disposarà a l'arribada dels conductors d'acomesa un interruptor diferencial,
segons el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" i per la seva posta a terra es
consultarà la NTE IEP "Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra".
h) Quan la posta en obra del formigó es realitzi per un sistema de bombeig, els tubs de conducció
estaran convenientment ancorats i es posarà especial cura en netejar la canonada després del
formigonat, doncs la pressió de sortida dels àrids pot ésser causa d'accident.
i) Quan s'utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de doble aillament.

1.7

Criteris d'amidament.

Els criteris d'amidament tinguts en compte per la quantificació i pressupost dels elements que
conformen els forjats, s’adeqüen a les següents condicions:
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a) Les medicions es referiran als planells acceptats per les dues parts -Contractista i Direcció
Facultativa-, durant la fase de replanteig.
b) Correran a càrrec del Contractista totes les despeses corresponents a l'adequació dels
elements manufacturats que presentin alguna anomalia geométrica o de qualsevol tipus, fruit
d'una mala execució, recepció o magatzematge.
c) L'amidament que es tindrà en compte i valorarà dels materials a que fa referència el present
Plec de Condicions serà el teòric, admetent-se un augment en pes del acer en concepte de
patilles d'ancoratge, solapaments de muntatge i elements auxiliars de ferrallatge que es
concreta en els amidaments adjunts.
d) Si no s'expecifica explícitament en el pressupost, l'apuntalament necessàri per la construcció
dels forjats resta inclós en el preu del forjat.
1.7.1

Formigons. Unitat i criteris d’amidament

M3 de volum de formigó segons mides de projecte i amidat segons les especificacions de la D.T.
(Direcció Técnica), amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la D.F (Direcció Facultativa).
Tractament de cura amb producte filmògen:
M2 de superficie real amidada segons les especificacions de la Direcció tècnica.
Deducció de la superficie corresponent a forats:
Forats <=1.- m2: NO es dedueixen
Forats entre 1. i 2 m2: es dedueix el 50%
Forats > a 2.- m2 es dedueix el 100%
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
Portada d’eines i mitjans auxiliars al lloc de treball
Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris previstos a l’Estudi o Pla de
Seguretat i salut corresponent.
Col.locació de bastides, travaments i/o apuntalaments necessaris.
Preparació del suport i límit del formigonament.
Humectació del suport o encofrat, col.locació del formigó amb cubilot, bomba de formigonar
o mitjans manuals, vigilancia de l’encofrat durant el formigonament, vibrat del formigó,
formacio de junts de construcció, dilatació i de formigonament, anivellació de l’acabat.
Acabat remolinat de la superficie amb mitjans manuals i/o mecanics.
Formació de pendents segons indicacions en planols de projecte.
Curat i protecció del formigó.
Retirada d’eines i mitjans auxiliars de la zona de treball.
Neteja de la zona de treball
1.7.2

Armadures. Unitat i criteris d’amidament

KG de pes de les barres col.locades segons mides de projecte, en funció del pes teoric de les
mateixes, amidat segons les especificacions de la D.T. (Direcció Técnica), amb aquelles

28

modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F. (Direcció
Facultativa).
El pes unitari per al seu calcul ha de ser el teòric, per a poder utilitzar un altre valor diferent del
teòric, cal l’accepatació expressa de la D.F
Malla electrosoldada: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la Direcció
Tècnica. Aquest criteri inclou les perdues i increment de material corresponents a retalls,
cavalcaments i empalmaments.
La repercusió de minves , encavalcaments, diferencies pes teoric-pes real, patilles, etc. es
contempla en el preu unitari, mitjançant un increment del rendiment ( 1,05 kg de barra d’acer per
kg. de barra ferrallada.
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions seguents:
Portada d’eines i mitjans auxiliars al lloc de treball
Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris previstos a l’Estudi o Plan de
Seguretat i salut corresponent.
Col.locació de bastides, travaments i/o apuntalaments necessaris.
Neteja del fons de l’encofrat
Col.locació dels separadors.
Tallat i doblegat de les armadures
Neteja dels empalmaments i armadures a col.locar.
Muntatge a l’obra de les armadures i el seu lligament.
Emplaçament de les armadures muntades i el seu lligament.
Col.locació de les armadures de muntatge i separadors.
Deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte.
Col.locació de tubs metal.lics d’intal.lacions i soldadures de les armadures
Formació de junts i col.locacio dels materials necessaris.
Col.locació de mecanismes i barres en paraments horitzontals i verticals per l’empalmament
amb altres elements estructurals.
Les armadures ancorades a elements de formigo existents inclou també: perforació del
formigó, neteja del forat, injecció del adhesiu al forat i inmobilització de l’armadura durant el
proces d’assecat de l’adhesiu.
Col.locacio de maneguets en empalmament de barres segons indicacions en planols de
projecte.
Retirada d’eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
Neteja de la zona de treball.

1.8

Normativa.

DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”
DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación”
DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero”
EHE, “Instrucción de hormigón estructural”.
N.C.S.R.-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”.
EHE-2008, Instrucción del hormigón estructural
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NBE EF-96, Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón
armado o pretensado
NBE MB-111-1.980,
NTE-EHV,
NTE-EHR,

Placas y paneles de chapa conformada de acero para edificación.

Estructuras hormigón. Forjados unidireccionales
Estructuras hormigón. Forjados reticulares

Pliego de Condiciones generales de la Edificación. Facultativas y económicas. Consejo Superior de
los Colegios de Arquitectos de España. Madrid 1.989.
.

1.9

Normativa complementària

EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”
Parte 2-1: Acciones en estructuras densidades, pesos propios y cargas exteriores

EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
Parte 1: Bases de proyecto

EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-4: Reglas generales hormigón de árido ligero de textura cerrada.

EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-3: Reglas Generales

Elementos y estructuras prefabricados de hormigón
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte I–I: Reglas generales y reglas para edificación

EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-5: Reglas generales estructuras con tendones de pretensado exteriores o no adherentes.

EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
Parte I-I: Reglas generales

Reglas generales y reglas para edificación
(suplementos de la UNE-ENV 1993-1-1)
EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.

EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.
Parte 1-2: Reglas generales proyecto de estructuras sometidas al fuego.

EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.
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EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contención de tierras y aspectos geotécnicos.

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-1: Reglas generales acciones sísmicas y requisitos generales de las estructuras.

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-2: Reglas generales

Reglas generales para edificios
NTE-ECG, “Cargas gravitatorias”
NTE-ECR, “Cargas por retracción”
NTE-ECS, “Cargas sísmicas”
NTE-ECT, “Cargas térmicas”
NTE-ECV, “Cargas de Viento”
NTE-EAF, “Forjados”
NTE-EAV, “Vigas”
NTE-EHU, “Forjados unidireccionales”
NTE-EHV, “Vigas”
NTE-EHS, “Soportes”
NTE-EHR, “Forjados reticulares”
NTE-EFL, “Fábrica de ladrillo”
NTE-EFB, “Fábrica de bloques”
NTE-WXV, “Vigas”
NTE-EXS, “Soportes”
NTE-CEG, “Estudios geotécnicos”
NTE-CPI, “Pilotes in situ”
Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno. H.P.8-96.
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
Manual para el cálculo de Tablestacas. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

1.10

Plec de Condicions Complementàries.

Pliego de Condiciones para el Movimiento de Tierras.
Pliego de Condiciones para la Ejecución de la cimentación.
Pliego de Condiciones para la Ejecución y Puesta en Obra del Hormigón Armado.
Pliego de Condiciones para la Ejecución y Puesta en Obra del Acero Laminado.
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1.1

Objectius

Documentar els treballs relatius a la recepció dels materials i a l'execució de la fonamentació i els
sistemes de contenció de terres, anomenats a partir d'ara de forma genèrica fonamentació, d'acord amb
la Memòria Tècnica i amb els plànols de Projecte.

1.2

Condicions de partida

Abans de procedir a realitzar les tasques corresponents a l'execució de la fonamentació, la Direcció
Facultativa podrà exigir que el Contractista redacti un document on hi figurin els següents conceptes:

a)

Certificat de haver examinat el lloc on s'hi executaran els treballs, fent constar la possible
localització d'estructures existents, registres i línies de serveis públic, tant en funcionament com no,
així com els punts en els que s'han realitzat els sondejos i/o l'extracció de testimonis.

b)

Estudi respecte a l'accessibilitat del solar, tant a nivell local -entrades i sortides dels vehicles de
subministrament de material- com global, indicant, en aquest últim cas sobre el plànol
d'emplaçament si així ho estima oportú la Direcció Facultativa, els possibles recorreguts dels
vehicles nomenats abans.

c)

Estudi a on hi consti la comprovació dels nivells resultants de l'execució dels moviments de terres,
detectant possibles anomalies respecte al projecte o respecte a les indicacions que la Direcció
Facultativa hagués fet en el seu moment.

d)

Certificat que acrediti que el Contractista ha procedit a una anàlisi exhaustiva de tots el documents
de projecte -plànols, Memòria Tècnica i Plec de Condicions-, adjuntant-hi un recull de totes aquelles
dubtes, contradiccions i objeccions que consideri oportunes, per que es garanteixi la posta en obra
de tots els elements de forma fidedigna.
Al respecte, la Direcció Facultativa podrà exigir que el Contractista realitzi els plànols de muntatge,
replanteig o explicatius de part, o de la totalitat dels elements de projecte.

e)

1.3

Relació dels processos constructius, equipaments, mètodes d'esgotament i extracció d'aigua,
sistemes de clava d'elements de la fonamentació, etc., que pensa fer servir en l'obra i dels que
disposa fora d'ella en tot moment, per tal de poder pactar un canvi de tecnologia, si fos
necessari, durant el desenvolupament de la mateixa.

Materials

Aquest apartat, referent a la descripció de les característiques dels materials necessaris per l'execució
de la fonamentació, correspon a una explicitació de les condicions que han de complir aquests,
detallades de forma general en els Plecs de Condicions de la Posta en Obra dels elements d'estructura
metàl·lica i dels de formigó armat.
Les argüides explicitacions es centren en els següents punts:
a) Els formigons de neteja, utilitzats per a la anivellació de les bases de les sabates, per el reomplert
dels pous de fonamentació i, en general, per a resoldre el contacte dels elements armats amb el
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terreny, tindrà una resistència característica de 15.0 Mpa com a mínim, presentant una
consistència plàstica o tova i un tamany màxim de l'àrid no superior a els 40 mm, sempre i quan la
Direcció Facultativa no instrueixi el contrari.
b) Els formigons utilitzats per l'execució de tots els elements de fonamentació -sabates, riostres,
lloses, murs de contenció, pilots, encepats, etc.- es realitzaran amb formigons de resistència
característica no inferior a 25.0 Mpa, amb consistències compreses d'entre la plàstica i la tova. El
tamany màxim de l'àrid no serà superior a 20 mm, sempre i quan la Direcció Facultativa o els
documents de projecte no considerin el canvi corresponent. Per aquells casos en que l'execució de
determinats elements de fonamentació, com puguin ésser pilots, murs pantalla i, en general,
elements en els que llur formigonat s'executi amb l'ajuda de bombes, faci necessària una
consistència més liquida, es podrà negociar amb la Direcció Facultativa llur canvi, sempre i quan es
faci amb l'addició de fluidificants o superplastificants.
c) L'acer utilitzat per l'execució de l'armat dels elements de formigó serà del tipus B-500S, de límit
elàstic no inferior a 500.0 Mpa. Els recobriments de les armadures, d'acord amb la normativa
vigent, seran sempre de 40 mm., a no ser que la Direcció Facultativa estimi altres valors. Aquests
recobriments cal observar-los en tots el casos, inclús quan s'hagi disposat una capa de formigó de
neteja, per lo qual caldrà calçar convenientment les armadures amb els procediments que estableix
el Plec de Condicions per la Posta en Obra del Formigó Armat.
d) Tots els elements de fonamentació que en els plànols de projecte s'indiqui que tenen que ésser
galvanitzats, tindran una protecció de, al menys, 25 micres de metre.
e) Els elements d'acer laminat i, en general, tot l'acer que es col·loqui a obra, excepte el d'armar i el
que s'especifiqui expressament tant en els plànols com estableixi la Direcció Facultativa, es
realitzaran amb material del tipus S-275-JR, tret del constituent de baines perdudes per a
micropilots, que serà tipus S-355, atenent-se a les condicions establertes per la seva posta en
obra, que s'especifiquen en el Plec de Condicions per la Posta en Obra dels Elements d'Estructura
Metàl·lica.
f)

Els elements tipus cable, ja siguin per l'execució de atirantaments, ancoratges i, en general,
sistemes d'armat actiu, es realitzaran amb acer d'alta resistència o amb acers especials, amb
tensions mínimes de trencament de 180 Kg/mm2, que presentin esglaons de deformació a
trencament superiors al 3.5%.

g) Els elements d'encofrat no presentaran abonyegadures i compliran tots els requeriments que
s'especifiquen en el Plec de Condicions de la Posta en Obra del Formigó Armat. En aquells casos
en els que un determinat element de formigó s'executi fent servir els paraments de l'excavació com
a encofrat, es vetllarà per que en el procés de formigonat, realitzat amb el procediment que s'hagi
previst, no es produeixin esllavissades de terres. Es recomana, en aquest sentit, realitzar una part
petita com a prova, per a verificar la validesa de la solució.

1.4

Execució.

A continuació es detallen, primer amb caràcter general i després de forma mes especifica, les
prescripcions a tenir en compte per l'execució dels elements de fonamentació.
1.4.1

Condicions generals.
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El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per la realització dels treballs
d'execució dels elements de la fonamentació, posant especial èmfasi en els punts que es detallen a
continuació:
a) Restaran a compte del Contractista la conservació en perfectes condicions de les conduccions
públiques d'aigua, gas, electricitat, telèfon, clavegueram, etc., així com el manteniment en perfecte
estat de les construccions o elements de jardineria que pertanyin a la pròpia finca i a les contigües
a l'obra.
b) Tanmateix, anirà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o desperfectes que
s'hagin produït per efecte de l'execució dels elements de la fonamentació.
c) Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti estar fora de
servei, es donarà avís a la Direcció Facultativa, a fi de que aquesta decideixi la solució mes
convenient, al marge de que el Contractista deurà fer la previsió de poder inutilitzar-la d'immediat,
retirant-la o taponant-la amb formigó.
d) Deuran efectuar-se els entibaments necessaris per garantir la seguretat de les operacions i la bona
execució dels treballs, tot i en el cas de no haver estat expressament instruïdes, a tal efecte, per la
Direcció Facultativa.
e) El Contractista estarà obligat a disposar tots els mitjans que la Direcció Facultativa estimi oportuns
per a realitzar l'obra. S'inclou en aquest concepte els sistemes d'extracció i eliminació de les aigües
que podessin aparèixer, tant degudes a moviments del nivell freàtic o bé per la posició d'aquest
respecte al fons de l'excavació, com per l'acumulació de l'aigua de pluja, així com d’instal·lació dels
punts de llum i connexió a la xarxa elèctrica general o la de clavegueram, en el cas corresponent.
f)

En cap cas el Contractista estarà facultat per a variar per el seu compte les dimensions, posició,
nombre de pilots (en el seu cas), geometria, procediment constructiu o tipus de qualsevol dels
elements de fonamentació, sense el vist i plau de la Direcció Facultativa. Podrà, no obstant,
expressar la conveniència d'efectuar aquells canvis que jutgi necessaris, de forma que l'Arquitecte
Director, si ho considera convenient, pugui aplicar-los en l'execució de l'obra.

g) Abans de procedir al formigonat, es netejaran amb la màxima cura les rases i els pous de
fonamentació o encepats, i, si estan armats, es vigilarà que les barres d'acer no tinguin
adherències de fang, òxid o qualsevol element que dificulti la perfecta adherència del formigó amb
l'esmentada armadura.
h) Les armadures dels elements de formigó armat de la fonamentació no restaran en contacte directe
amb el terreny. A tal fi, es disposarà un llit de formigó de neteja o formigó pobre, de
característiques ja esmentades anteriorment, de gruix mínim 10 cms., a no ser de que en els
plànols s'especifiqui una solució alternativa.
1.4.2

Replanteig

L'inici de les tasques de l'execució de la fonamentació tindrà com a punt de partida les relatives al
replanteig de llurs elements. Per aquest concepte es vetllarà que es satisfacin els següents punts:
a) Un cop realitzat total o parcialment el moviment de terres, es procedirà a comprovar que els nivells
i rebaixos resultants s'adaptin al replanteig de la fonamentació.
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b) La senyalització del replanteig de la fonamentació es realitzarà amb mitjans perdurables, al menys
mentre durin els treballs de moviment de terres, execució de la fonamentació i primers nivells de
l'estructura, replantejant de nou quan, per alguna raó, s'hagin perdut les referències ja
replantejades anteriorment.
A diferencia del replanteig del moviment de terres, per a senyalitzar la fonamentació serà
aconsellable situar els eixos dels elements estructurals que arranquin de la fonamentació, ja siguin
pilars, murs de càrrega o murs de contenció. Es recomana marcar amb pintura sobre la capa de
formigó de neteja els citats eixos de referència.

c) El replanteig de la fonamentació es realitzarà conjuntament per el Contractista i el Aparellador o
Arquitecte Tècnic de l'obra. Un cop realitzat, aquest replanteig deurà ésser presentat a l'Arquitecte
Director de l'obra, que donarà llur conformitat o bé ordenarà els ajustaments que consideri
oportuns.
d) El Contractista no tindrà dret a cap tipus d'abonament com a conseqüència d'errors que l'hi puguin
ésser imputables. Sí existís divergència entre dos planells o documents de Projecte, el Contractista
està obligat a comunicar aquesta a la Direcció Facultativa perquè es manifesti a favor de donar
prioritat a un o altre document. De no fer.ho així, no podrà argumentar error en el Projecte, en el
suposat de haver optat per la solució incorrecta.
1.4.3

Sabates aïllades

Per l'execució de les sabates aïllades es tindran en compte les prescripcions que s'exposen a
continuació:
a) Sota cap concepte es podran ajuntar dues o mes sabates, malgrat llur proximitat, a no ser que, o
bé s'especifiqui en els plànols o, per contra, així ho disposi la Direcció Facultativa. Si existeix
l'impossibilitat de no poder mantenir les terres que separen l'àmbit de cada sabata, es disposarà,
com element substitutori, un muret de totxana, una làmina de pòrex o un material estable que
serveixi d'encofrat.
b) Les sabates s'encastaran totalment dins de l'estrat resistent, a no ser que la Direcció Facultativa
estableixi el contrari.
c) Les armadures es disposaran en la part inferior de les sabates, amb els recobriments que s'hagin
estimat, provistes de patilles d'ancoratge doblegades a 90°, de longitud no inferior a 20 cm, formant
un engraellat regular de cadència i diàmetre de les barres que, si no s'indica en els plànols, serà
d'un rodó de 16 mm cada 20 cms.
d) El sistema de formigonat podrà ésser qualsevol emparat per el Plec de Condicions per la Posta en
Obra del Formigó Armat, que garanteixi l'eliminació de coqueres i la segregació excessiva del
àrids.
e) No podrà realitzar-se el formigonat de les sabates en diferents tongades, separades en el temps
mes de 24 hores, que representin la generació de juntes de formigonat. En cas de preveure una
separació entre les tongades de formigonat superior a les dues (2) hores, caldrà assabentar a la
Direcció Facultativa d'aquesta necessitat, per que aquesta instrueixi la posició i forma de la junta de
formigonat.
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f)

Les armadures corresponents a l'arranc dels pilars quedaran recolzades i perfectament lligades a
l'engraellat de base de les sabates, disposant-les amb patilles a la base de, com a mínim, 20 cm i
preveient un solapament per prolongació recte d'aquestes armadures amb les del pilar pròpiament
dit, de longitud tal i com es prescriu en els plànols i Plecs de Condicions corresponents.

g) Les toleràncies admeses en l'execució d'aquests elements vindran donades en el Plec de
Condicions per l'execució del Moviment de Terres, en l'apartat de toleràncies admeses en
l'execució de l'excavació de les rases i pous i per les que es detallen a continuació:
1) Dimensió del cantell total:
-0.0 cms.
+5.0 cms.
2) Dimensió del cantell útil:
-0.0 cms.
+4.0 cms.
3) Horitzontalitat del parament superior:
relativa 1%
absoluta 2%
1.4.4

Riostes, bigues-riosta i sabates corregudes

En l'execució de les riostes, les bigues-riostes i les sabates corregudes es vetllarà per el compliment de
les següents condicions:
a) Les dimensions dels elements que es detallen en aquest apartat no es modificaran per sobre de
les toleràncies admeses, especificades mes endavant, sense coneixement i aprovació de la
Direcció Facultativa. Tanmateix, no es podrà variar llur posició absoluta ni relativa en referència als
elements que poguessin suportar, si no es amb el vist i plau de l'Arquitecte Director.
b) El sistema de formigonat podrà ésser qualsevol emparat per el Plec de Condicions per la Posta en
Obra del Formigó Armat, que garanteixi l'eliminació de coqueres i la segregació excessiva dels
àrids.
La forma de les juntes serà a uns 45°, deixant que sigui el mateix formigó el que adopti l'inclinació,
eliminant, per tant, tot encofrat. El formigonat addicional que completarà la junta es farà havent
netejat amb un raspall de pues d'acer la superfície inclinada del formigó de la primera tongada i
havent aplicat una pintura a base de resina epoxi, d'acord amb les condicions d'aplicació del
fabricant de la mateixa.
c) En el cas de les riostres i bigues-riosta, l'empalmament de les armadures s'executarà per
prolongació recte, en zones on no existeixin puntes d'esforç. Si no hi hagués cap instrucció
especifica de la Direcció Facultativa al respecte, aquest solapament es farà de tal manera que el
seu eix estigui a un cinquè (1/5) de la llum entre pilars o eixos de sabata que s'estiguin lligant. Per
l'empalmament de les armadures en sabates corregudes es seguiran les indicacions pertinents que
hagi donat la Direcció Facultativa o bé es disposaran aquestes per prolongació recte, amb
longituds de solapament del doble del valor de la longitud d'ancoratge que correspongui per el tipus
de formigó, acer i posició relativa de les barres en la sabata.
d) Estarà permesa la introducció de juntes de formigonat en els elements, sempre i quan es notifiqui a
la Direcció Facultativa la intenció de fer-les, amb l'objecte de que instrueixi la posició, forma i
condicions de les mateixes. A falta de indicació al respecte, caldrà que aquestes es solucionin fora
dels punts on siguin presumibles concentracions d'esforços importants. Com a norma general, cal
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establir que en el cas de executar juntes en riostes o bigues riosta, es faran a una distancia de un
cinquè (1/5) de la llum entre pilars o eixos de sabates que lliguessin, i per el cas de sabates
corregudes caldrà que sigui la Direcció Facultativa qui determini la posició de les mateixes.
e) La base d'aquests elements serà sempre horitzontal, amb les toleràncies que s'especifiquen mes
endavant, podent-se contemplar tan sols en les riostes i bigues- riosta, mai per les sabates
corregudes, la introducció de lleugeres inclinacions. En les sabates corregudes, per corregir
possibles problemes d'horitzontalitat, caldrà introduir esglaonaments, tal i com indiqui
particularment la Direcció Facultativa.
f)

L'armament d'aquests elements consistirà en una caixa formada per barres longitudinals superiors i
inferiors, estreps i, en ocasions, armadura de pell, de dimensions tal i com s'especifica en els
plànols. Per l'armat específic de les sabates corregudes, caldrà disposar un armament de caixa
com el especificat abans, reforçat amb rodons de cadència i diàmetre segons els plànols, col·locats
perpendicularment a la direcció principal de la sabata, que tindran una longitud igual a l'ample de la
renombrada sabata, mes la de les patilles d'ancoratge a banda i banda de 20 cm, descontant els
recobriments que li pertoquin.
L'armament de les bigues riostra i de les sabates corregudes que s'interseccionin amb un altre
element constructiu es perllongaran per dins de l'element que arriostrin fins al parament oposat al
d'incidència, respectant els recobriments que s'estipuli en els plànols.

g) Les armadures corresponents a l'arranc dels pilars quedaran recolzades i perfectament lligades a
les armadures inferiors de les sabates, disposant-les amb patilles d'ancoratge de 20 cm com a
mínim i preveient un solapament per prolongació recte d'aquestes armadures amb les del pilar
pròpiament dit, de longitud tal i com es prescriu en els plànols i Plecs de Condicions corresponents.
h) Les toleràncies admeses en l'execució d'aquests elements, vindran donades per les establertes en
el Plec de Condicions per l'Execució del Moviment de Terres, a l'apartat de toleràncies admeses en
l'execució de l'excavació de les rases i pous, i per les que es detallen a continuació:
1) Dimensió del cantell total:
-0.0 cms.
+5.0 cms.
2) Dimensió del cantell útil:
-0.0 cms.
+4.0 cms.
3) Paral·lelisme entre paraments inferior i superior:
relativa 1%
absoluta 2%
1.4.5

Lloses

L'execució de les lloses de fonamentació quedarà establerta d'una banda per el Plec de Condicions de
l'Execució i Posta en Obra del Formigó Armat i, de l'altre, per els punts que es detallen a continuació i
que complementen els de caràcter mes general ja detallats. Els referits punts son els següents:
a) Les dimensions dels elements que es detallen en aquest apartat no es modificaran per sobre de
les toleràncies permeses, especificades mes endavant, sense coneixement i aprovació de la
Direcció Facultativa. Tanmateix, no es podrà variar llur posició absoluta ni relativa en referència als
elements que suporta -pilars i/o murs de càrrega-, si no es amb el vist i plau de l'Arquitecte
Director.
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b) El sistema de formigonat podrà ésser qualsevol emparat per el Plec de Condicions per la Posta en
Obra del Formigó Armat, que garanteixi l'eliminació de coqueres i la segregació excessiva dels
àrids.
c) Estarà permesa la introdució de juntes de formigonat, sempre i quan es notifiqui a la Direcció
Facultativa la intenció de fer-les, per tal de que instrueixi la posició, forma i condicions de les
mateixes. A falta de indicació al respecte, caldrà que aquestes es solucionin fora dels punts on
siguin presumibles concentracions d'esforços importants. Com a norma general, aquestes es faran
a una distància de un cinquè (1/5) de la llum entre pilars.
La forma de les juntes serà a uns 45°, deixant que sigui el mateix formigó el que adopti la inclinació,
eliminant, per tant, tot encofrat. El formigonat addicional que completa la junta es farà havent
netejat prèviament amb un raspall de pues d'acer la superfície inclinada del formigó de la primera
tongada i havent-li aplicat després una pintura a base de resina epoxi, d'acord amb les condicions
d'aplicació del fabricant de la mateixa.
d) L'armament tipus de les lloses de fonamentació consistirà en dues capes d'armadura en forma
d'engraellat, realitzada amb barres de diàmetre i cadència segons plànols, i provistes de patilles
d'ancoratge de 20 cm de longitud, a 90° quan aquestes arribin a el perímetre de la llosa.
Les graelles detallades s'extendran de forma contínua en tota la superfície de la llosa, descontant
els recobriments corresponents.
Tant l'armadura de la graella superior com la de la inferior s'organitzarà en dues capes, una per
l'armadura longitudinal i l'altre per la transversal, incloent-hi en cada una d'elles l'armat bàsic i el de
reforç.
Aquest armament es completarà amb les creuetes de punxonament, que es col·locaran a totes les
interseccions amb els pilars, amb altres elements de suport puntual o quan s’indiqui en els plànols.
Aquestes restaran embegudes en el cantell de la llosa. Tanmateix l’armament de la llosa es
completarà amb un congreny perimetral.
L'armadura de la llosa pròpiament dita -la dels engraellats- es situarà per l'exterior de les jàsseres
embegudes.
El recobriment mínim de qualsevol de les armadures de la llosa, incloses les de les jàsseres
embegudes, serà el que es detalla en el Plec de Condicions per la Posta en Obra del Formigó
Armat.
e) El solapament de les barres que constitueixen l'armadura bàsica de llosa i la de les jàsseres
embegudes s'executarà per prolongació recta, en les zones on no hi hagin concentracions d'esforç.
Si no hi ha cap instrucció especifica de la Direcció Facultativa al respecte, aquest solapament es
farà de tal manera que el seu eix estigui a un cinquè (1/5) de la llum entre pilars o eixos dels
elements que transmetin càrrega.
f)

La base de recolzament de la llosa serà sempre horitzontal, amb les toleràncies que s'especifiquen
mes endavant. En els casos en els que es plantegin problemes d'horitzontalitat, podran introduir-se
esglaonaments segons indicació concreta de la Direcció Facultativa.
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g) Les armadures corresponents a l'arranc dels pilars quedaran recolzades i perfectament lligades a
les armadures de la graella inferior de la llosa, disposant-les amb patilles d'ancoratge a la base de
20 cm com a mínim, i preveient un solapament per prolongació recta d'aquestes armadures amb
les del pilar pròpiament dit, amb longitud segons especificacions indicades en els plànols i Plecs de
Condicions corresponents.
h) Les toleràncies admeses en l'execució de les lloses vindran donades, d'una banda, per les
establertes en el Plec de Condicions per l'Execució del Moviment de Terres, en l'apartat de
toleràncies admeses en l'execució de l'excavació de les rases i pous i, de l'altre, per les que es
detallen a continuació:
1) Dimensió del cantell total:
-0.0 cms.
+5.0 cms.
2) Dimensió del cantell útil:
-0.0 cms.
+4.0 cms.
3) Paral·lelisme entre paraments inferior i superior:
relativa 1%
absoluta 2%
4) Horitzontalitat:
relativa 1%
absoluta 2%
1.4.6

Fonamentacions semiprofundes. Pous.

Per a l'execució dels elements de fonamentació semiprofunda o pous de fonamentació es tindran en
compte les següents prescripcions complementaries, a mes les de caràcter general detallades
anteriorment:
a) Aquest tipus de fonamentació quedarà organitzat mitjançant dos nivells clarament diferenciats. El
primer el constituiran els elements pou pròpiament dits; el segon, un conjunt de sabates i riostes
recolzades directament sota els elements del primer nivell.
Les sabates, de dimensions en planta igual o inferior a les del pou suportant, seran de formigó
armat i, normalment, quedaran interconnectades per una xarxa de riostes. Per les primeres, les
sabates, es tindran en compte les puntualitzacions fetes en l'apartat 4.3 del present i per les
segones, les riostes, les que es detallen en el 4.4.-.
b) Els pous s'encastaran un mínim de 60 cms dins l'estrat resistent. En cap cas podran assentar-se
aquests tipus d'elements en estrats de terreny de reblert o que tinguin característiques resistents
deficients.
c) El tipus de formigó emprat per l'execució dels pous de fonamentació s'especifica convenientment
en els plànols. Si no es detalla, aquest formigó serà de consistència tova i de grandària màxima de
l'àrid de 40 mm, no admetent-se el formigó ciclopi.
d) La dimensió a observar pel que fa al cantell d'aquest tipus d'elements serà com a mínim igual a la
del voladís que tinguin respecte al pilar o element de transmissió de càrrega. Sota cap concepte el
cantell d'un pou de fonamentació serà inferior a 60 cm, a no ser que la Direcció Facultativa
estableixi el contrari.

10

e) Les toleràncies admeses en l'execució dels pous de fonamentació vindran donades per les
establertes en el Plec de Condicions per l'execució del Moviment de Terres, en l'apartat de
toleràncies admeses en l'execució de l'excavació de les rases i pous, i per les que es detallen a
continuació:
1) Dimensió del cantell total:
-5.0 cms.
+10.0 cms.
2) Dimensió del cantell útil:
-0.0 cms.
+4.0 cms.
3) Horitzontalitat del parament superior:
relativa 1%
absoluta 2%
1.4.7

Pilots

El present subapartat estableix les condicions específiques per a l'execució de les tipologies de pilots
contemplades per la "Norma Tecnológica de la Edificación (N.T.E.)", Normes NTE-CPP i NTE-CPI, amb
lleugeres variants.
Aquestes tipologies corresponen a les següents:
Pilots prefabricats:
CPP-1.
Pilots amb camisa perduda: CPI-1.
Pilots de desplaçament:
CPI-2, amb puntassa.
CPI-3, amb tap de graves.
Pilots d'extracció:
CPI-4, de camisa recuperable.
CPI-5, de camisa perduda.
Pilots perforats:
CPI-6, amb llots bentonitics.
Pilots barrinats:
CPI-7, sense entubació.
CPI-8, formigonat per el tub central de la barrina.
Condicions específiques:
a) L'execució dels pilots es realitzarà tal i com es detalli en els plànols de projecte o determini la
Direcció Facultativa, no estan facultat el Contractista per a alterar el tipus, el nombre, la posició o el
diàmetre dels mateixos.
b) Els pilots prefabricats o de clava seran elements lineals de directriu recta, composta per un o varis
trams de secció transversal constant, circular o poligonal, amb un element especial a la punta o
puntassa, per permetre llur clava. El material deurà ésser o bé formigó armat o bé acer laminat. Si
es de formigó, llur resistència característica no serà inferior a 35.0 Mpa i l'acer utilitzat per a armarlo serà del tipus B-500-S, a menys que la Direcció Facultativa instrueixi alguna variació al respecte.
Deuran portar una identificació en la qual s'hi reflecteixi el fabricant, la data de fabricació i la sèrie a
la qual correspon.
El pilot serà capaç de suportar les operacions corresponents al transport, manipulació i clava, de
forma que no es produeixin trencaments ni fissures mes grans de 0.15 mm. A més, no presentarà
fletxes superiors al 1/300 de la seva longitud, ni guerxaments locals mes grans del 1.0%.
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Si el pilot es realitza en varis trams, el sistema d'empalmament deurà ésser aprovat per la Direcció
Facultativa, que vetllarà per que aquest sistema garanteixi el comportament del conjunt com si fos
un sol element.
La puntassa pot ésser normal o bé especial. La normal, que s'utilitzarà per l'execució de pilots en
terreny normal, estarà confeccionada amb acer o formigó i la punta tindrà una geometria que
permeti la clava sense problemes; la especial s'utilitzarà per l'execució de pilots recolzats en roca i,
si la Direcció Facultativa no estableix cap condició concreta al respecte, estarà composta per un
cilindre d'acer massís tractat convenientment per evitar llur aixafament, de 60 mm de diàmetre, que
tindrà una resistència igual a la del pilot.
L'armament d'aquest tipus de pilot consistirà en una sèrie de barres longitudinals, dispostes una a
cada vèrtex de la secció poligonal o sis barres, com a mimin, si aquest té secció circular, lligades
per una sèrie d'estreps, de diàmetre i cadència segons plànols, que s’estendran al llarg de tot el
desenvolupament del pilot.
El procediment per a realitzar la clava o el martinet deurà assegurar la penetració vertical, amb les
toleràncies que es detallen posteriorment, i estarà provist de massa de caiguda lliure o de doble
efecte o Diesel i guies. Entre aquesta massa i el cap del pilot es disposarà un element amortidor de
fusta de roure o algun material elàstic i un casc provist d'ales laterals que llisquin per les guies del
martinet.
Els pilots es clavaran en el terreny fins la profunditat que s'hagi previst en el projecte, refrentada per
el contracop (rechazo) que s'estimi per a cada cas. Si, arribada la profunditat prevista, no es
presentés el contracop desitjat o aquest es donés abans d'haver clavat la totalitat de pilot prevista,
es notificarà d'immediat a la Direcció Facultativa per que falli sobre les instruccions pertinents.
L'ordre de clava dels pilots correspondrà, en el cas de realitzar-la en terreny de tipus granular, a fer
primer els pilots interiors de l'edifici i després procedint a la clava dels mes pròxims en els ja
realitzats; en terreny de tipus cohesiu, l'ordre de la clava podrà ésser qualsevol.
c) De cada pilot clavat es realitzarà un comunicat, on s'hi farà constar la data d'execució, la profunditat
d'encastament i una síntesi del procés de clava: característiques dels estrats travessats, variacions
en la freqüència dels cops necessaris per a clavar-lo i referències d'haver assolit el contracop, així
com qualsevol dada que documenti la disconformitat de la seva execució real amb la prevista.
d) Els pilots fets in situ seran elements verticals, executats mitjançant les tècniques que en cada cas
es determinin, realitzats amb formigó armat de resistència característica no inferior a 25.0 Mpa,
consistència plàstica o tova i grandària màxima de l'àrid de 20 mm. La consistència podrà ésser
fluida sempre i quan s'aconsegueixi amb addició d’additius, segons s'especifica en el Plec de
Condicions de la Posta en Obra del Formigó Armat.
e) Les camises metàl·liques, recuperables o no, utilitzades en l'execució dels pilots tindran un gruix de
xapa igual o superior a 4 mm; llur material tindrà un límit elàstic de, al menys, 2.600 Kg/cm2. En els
casos en els que la camisa sigui recuperable, el procediment utilitzat per a realitzar llur extracció
assegurarà que com a mínim existeixi sempre, un solapament de la camisa i la massa de formigó
fresc de dos diàmetres o un metre, la més restrictiva de les dues.
f)

Les puntasses utilitzades per l'execució de pilots, de desplaçament -tipus CPI-2, CPI-3 o similarspodran ésser d'acer, de formigó prefabricat, o un tap de graves, que restaran encastades un mínim
de 3 diàmetres dins de la camisa utilitzada per executar el pilot.
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g) Per l'execució dels pilots d'extracció, caldrà que es vetlli per l'estabilitat de les parets laterals de la
perforació. Per aquest motiu, caldrà que es prevegi l'ús de camises metàl·liques perdudes o
recuperables, o be l'ús de llots tixotropics. En aquest últim cas, el formigonat es realitzarà amb un
sistema ascendent -introducció d'una baina fins el fons del pilot per la qual s'injectarà el formigó-,
utilitzant un formigó de consistència fluida, aconseguida mitjançant l’ús d’additius, dels quals la
Direcció Facultativa fixarà les proporcions.
Si s'opta per l'execució d'aquest tipus de pilot sense l'ús de camises metàl·liques o llots bentonitics,
caldrà que les perforacions no estiguin obertes mes de 48 hores, no essent permès d'executar una
perforació a una distancia inferior a els 3 diàmetres d'una altra oberta i no formigonada.
És permet l'ús del trepan o martell trencador, prèvia comunicació a la Direcció facultativa de la
necessitat de fer-los servir, aportant documentació i característiques del procediment escollit per a
realitzar-los.
h) Per l'execució dels pilots barrinats, caldrà que abans de procedir a la seva construcció el
Contractista s'hagi assabentat de la viabilitat de realització, en funció de la potència dels
mecanismes que utilitzarà en el desenvolupament dels treballs i la morfologia del subsòl.
i)

Els recobriments a garantir de les armadures en aquest tipus de pilot -barrinat- seran els que
s'estableixen amb caràcter general i que permetin l'introducció de les armadures en la perforació ja
plena de formigó.

j)

Les armadures dels pilots fets in situ tindran un mínim de 6 barres longitudinals i cèrcols com a
armament transversal i seran d'una llargada igual a la del pilot, excepte en els pilots tipus CPI-8
que seran d'una llargada tal que es garanteixi que, un cop realitzat el pilot i conclòs llur encepat,
restin un mínim de sis metres (6.00) lliures de pilot, armat convenientment per sota del nivell inferior
de l'encepat. Per aquest tipus de pilot caldrà que les armadures es dobleguin a la punta formant un
con, i que es soldin en el punt de trobada, amb l'objectiu de facilitar la introducció de l'armament.

k) Els pilots fets "in situ" tindran una llargada lliure mínima -distancia entre la punta i la cota inferior del
encepat- de sis metres (6.00), determinant llur llargada en cada cas, i, a menys que la Direcció
Facultativa autoritzi altres criteris, assegurant un encastament de quatre (4) diàmetres en terrenys
coherents o argilosos i de vuit (8) en els de tipus granular.
l)

Caldrà preveure en qualsevol tipus de pilot, excepte en els d'acer, un escapçat mínim de 1
diàmetre, per lo qual es tindran que deixar les llargades d'armadura i les longituds de pilot
suficients perquè, un cop escapçat, es compleixin les condicions de llargada mínima argüides amb
anterioritat.

m) Les toleràncies admeses en l'execució dels pilots quedaran fixades per el detall dels següents
punts:
1) Diàmetre: relatiu +10.0 cms.
-0.0 cms.
absolut + 5.0 cms.
- 0.0 cms.
2) Profunditat: ± mig diàmetre de pilot o
± 30.0 cms.
3) Verticalitat: 1.0%
4) Longitud d'armament dels pilots CPI-8: ± 10.0 cms.
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5) De replanteig: les desavinences amb el projecte es classifiquen com:
Acceptables: Quan no excedeixin de 5 cm, respecte a els pilots contigus i/o 10 cm quan la
desviació sigui a nivell de tot el grup de pilots o encepat. En aquest cas es notificarà
verbalment a la Direcció Facultativa, sense preveure cap modificació de projecte.
Importants: Quan no excedeixin de 15 cm, respecte a els pilots contigus i/o 20 cm quan la
desviació sigui a nivell de tot el grup o encepat. En aquest cas caldrà informar d'immediat
a la Direcció Facultativa perquè aquesta instrueixi el reforç dels encepats i/o riostes que
permetin absorbir la desviació.
Inacceptables: Quan sobrepassin les anteriors toleràncies. Caldrà informar a la Direcció
Facultativa perquè aquesta disposi els reforçaments dels elements que estimi oportuns o
ordeni l'execució de nous pilots.
1.4.8

Micropilots

El present subapartat es refereix a les condicions especifiques per l'execució dels micropilots. Es
detallen a continuació les condicions a seguir tant per l'execució de micropilots de clava com de
perforació.
a) El Contractista estarà obligat a presentar a la Direcció facultativa la documentació que aquesta
sol·liciti referent al tipus de micropilot, sistema d'execució, capacitats de càrrega estructural
garantides, seccions transversals dels elements que el constitueixin, i característiques dels
materials que tingui intenció d'utilitzar, amb l'objectiu de que l'Arquitecte Director de l'obra doni el
vist i plau al sistema o faci les consideracions que cregui oportunes.
b) Si no s'instrueix cap condició especial, els materials utilitzats per la realització del micropilot es
cenyiran a les prescripcions que s'han indicat en el apartat 3er del present Plec de Condicions.
c) En cas d'utilitzar micropilots de perforació basats en la introducció en el terreny d'una baina
metàl·lica continua o no i recuperable, caldrà que es garanteixi per escrit la forma prevista
d'extracció de la baina, essent necessari que es compleixi sempre que el nivell de formigonat quedi
com a mínim un metre (1.0 m) per sobre del nivell inferior de la baina mes profunda.
d) El sistema utilitzat per realitzar la clava o la perforació del pilot serà tal que permeti saber quan s'ha
assolit una profunditat que garanteixi la capacitat portant del pilot de projecte. Sí es fes servir un
sistema que no contemplés aquesta condició com, per exemple, sistemes de rotació refrigerada
per aigua o similars, serà condició indispensable que el Contractista vagi contrastant la posició del
estrat resistent mitjançant algun procediment paral·lel d'anàlisi de la capacitat portant del terreny.
e) La composició dels morters que constitueixen els micropilots podrà ésser de lletada de ciment
Portland o bé una barreja de ciment Portland i sorra, amb una dosificació de ciment en pes no
inferior als 600 Kg/m3 de morter.
f)

La col·locació del morter de sorra o la lletada de ciment en l'interior del micropilot es farà per
injecció, mai per caiguda lliure, a una pressió a estimar en cada cas, però mai inferior a les 3
atmosferes.

g) Les toleràncies admeses en l'execució dels micropilots quedaran fixades per el detall dels següents
punts:
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1) Diàmetre: relatiu

+5.0%
-0.0%
absolut +10.0 mm.
-0.0%
2) Profunditat: ± tres diàmetres.
± 40.0 cms.
3) Verticalitat:

1.0%

Adoptant la condició mes restrictiva.
h) Els criteris per la classificació dels desviaments del replanteig dels micropilots seran els mateixos
que els detallats pel cas anterior.
1.4.9

Encepats i grups de pilots

Per l'execució dels encepats es seguiran les prescripcions que es detallen a continuació:
a) Sota cap concepte es podran ajuntar dos o mes encepats, malgrat llur proximitat, a no ser que o bé
s'especifiqui en els plànols o, per contra, així ho disposi la Direcció facultativa. Sí no es possible
mantenir les terres que separen l'àmbit de cada encepat, es disposarà, com element substitutori,
un muret de totxana, una làmina de pórex o un material estable que pugui servir d'encofrat.
Quan entrin en contacte dos encepats de dimensions particulars diferents i així es manifestés en
els plànols dels fonaments, el cantell de l'element resultant de la intersecció serà el corresponent al
que el tingués major.
b) L'armament dels encepats consistirà, tret dels encepats de dos pilots, en una armadura bàsica i
una de reforç que es col·locarà a la part inferior dels encepats, amb els recobriments que s'hagin
estimat, provistes de patilles d'ancoratge doblegades a 90° de longitud no inferior a 20 cms.
L'armament bàsic consistirà en un engraellat regular de cadència i diàmetre de les barres que, si
no s'indica en els plànols, serà d'un rodó de 16 mm cada 20 centímetres; l'armament de reforç
unirà els caps dels pilots de la forma que s'indica en els plànols, sobrepassant els pilots i estarà
provista de patilles d'ancoratge idèntiques que les de l'armament bàsic.
L'armament dels encepats de dos pilots s'organitzarà com si es tractés d'una armadura de jàssera veure Plec de Condicions de la Posta en Obra del Formigó Armat- es a dir, mitjançant una caixa
confeccionada amb armadures longitudinals provistes de patilles d'ancoratge a 90°, de longitud no
inferior a 20 cm i cèrcols d'armadura transversal.
c) El sistema de formigonat podrà ésser qualsevol emparat per el Plec de Condicions per la Posta en
Obra del Formigó Armat, que garanteixi l'eliminació de coqueres i la segregació excessiva dels
àrids.
d) No podrà realitzar-se el formigonat dels encepats en diferents tongades separades en el temps
mes de 24 hores, que representin la generació de juntes de formigonat. En cas de preveure una
separació entre les tongades de formigonat superior a les dues (2) hores, caldrà assabentar a la
Direcció Facultativa d'aquesta necessitat, per que instrueixi la posició i forma de la junta de
formigonat.
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e) Les armadures corresponents a l'arranc dels pilars quedaran recolzades i perfectament lligades a
l'engraellat de base dels encepats, disposant-les amb patilles d'ancoratge a la base, de, com a
mínim, 20 cm i preveient un solapament per prolongació recta d'aquestes armadures amb les del
pilar pròpiament dit, de longitud tal i com es prescriu en els plànols i Plecs de Condicions
corresponents.
f)

La separació dels eixos de pilot en un grup serà de 2.5 vegades llur diàmetre. Les distàncies
mesurades en planta de qualsevol parament del encepat al perímetre dels pilots seran, com a
mínim, de 25 cms.

g) Les toleràncies admeses en l'execució d'aquests elements vindran donades per les establertes en
el Plec de Condicions per l'execució del Moviment de Terres, en l'apartat de toleràncies admeses
en l'execució de l'excavació de les rases i pous i per les que es detallen a continuació:
1) Dimensió del cantell total:

-0.0 cms.
+5.0 cms.
2) Dimensió del cantell útil: -0.0 cms.
+4.0 cms.
3) Horitzontalitat del parament superior:
relativa 1%
absoluta 2%

1.4.10

Murs de contenció

Per l'execució dels murs de contenció seran vàlides totes les especificacions de tipus general detallades
en l'encapçalament d'aquest quart apartat, a mes de les que es detallen a continuació, de caràcter mes
particular.
a) El gruix dels murs de contenció de terres no serà mai inferior a 25 cms., a no ser que en els plànols
o la Direcció Facultativa determinin el contrari. Tanmateix, aquests murs es realitzaran per
tongades no superiors a 4.0 metres d'alçada i deixant juntes de formigonat vertical cada 12.0
metres, sempre i quan la Direcció Facultativa no instrueixi el contrari.
b) L'armament d'aquest tipus d'element consistirà en dos engraellats disposats un cada cara del mur,
formats per barres de diàmetre i cadència segons els plànols de projecte. Aquest armat es
completarà per un congreny en la coronació que, si s'hi encasta un forjat, quedarà embegut en el
gruix del mateix.
L'execució del mur començarà per a la realització de la sabata correguda, atenent a les condicions
detallades, per aquest tipus d'elements, en el subapartat 4.4.-, deixant les armadures d'espera
precises amb les longituds de solapament que s'indica en el Plec de Condicions per la Posta en
Obra del formigó Armat.
Quan en el mur de contenció s'hi encasti un forjat, es deixaran les armadures necessàries per a
garantir la transmissió d'esforços entre els dos elements. En aquests casos, el congreny de
coronació, que pertany també al forjat, es formigonarà al mateix temps que s'executi aquest últim,
mai deixant les esperes en el mur pel lateral, a no ser que la Direcció Facultativa consideri el
contrari.
c) El replè del trasdós dels murs de contenció s'executarà un cop realitzades totes les estructures que
incideixen en ell, és a dir, riostes, forjats, lloses, bigues, etc. Aquest replè es podrà fer efectiu quan
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el formigó del mur i el de les estructures abans esmentades tinguin unes edats que permetin
desenvolupar mes del 75% del esforç per el que han estat calculats. En aquest sentit, es prohibeix
el reblert del trasdós dels murs quan els esforços que aquest generaria actuessin sobre elements
de formigó de edats inferiors als 15 dies.
En els casos que s'autoritzi el reblert del trasdós del mur abans d'executar els forjats, el Contractista
cuidarà de no emmagatzemar material sobre els reblerts.
d) Els murs de contenció es drenaran convenientment, dissenyant la tècnica d'evacuació de l'aigua
atenent a que en el moment de realitzar el reblert, aquest sistema sigui ja efectiu.
e) En el moment de procedir al formigonat de la pantalla, es vetllarà perquè la superfície de contacte
entre sabata i mur pròpiament dit estigui perfectament neta.
f)

Es garantirà l'encastament adequat de la sabata del mur en l'estrat resistent o en el terreny natural,
inclús si el mur es recolza mitjançant un sistema de pilotatge.

g) Les toleràncies admeses en aquest tipus d'element son les següents:
1) Cantell total:
+5.0 cms.
-0.0 cms.
2) Cantell útil:
+2.0 cms.
-0.0 cms.
3) Desplomaments: globals 1% o 5 cms.
locals 2.0 cms.
1.4.11

Murs pantalla i sapilots

Les condicions específiques corresponents a l'execució dels murs pantalla i dels sapilots queden
definides en els següents punts:
a) Els plànols de projecte o la Direcció Facultativa explicitarà el procés constructiu a seguir per
l'execució del mur pantalla. En el seu defecte, el Contractista caldrà que demani aquest procés a la
Direcció Facultativa.
b) No podran canviar-se els sistemes d'apuntalament del mur previstos per les fases intermèdies de
l'execució, si no es per ordre directe de la Direcció Facultativa.
c) Abans de procedir a l'execució dels murs pantalla, caldrà haver realitzar els murets guia
corresponents. Aquests es correspondran en dimensió i característiques a la tecnologia especifica
a utilitzar, però en cap cas seran menors d'un ample de 15 cm i una alçada de 70 cm. Es
disposaran a banda i banda de la rasa per a executar el mur, amb una folga mínima de 2.0 cm i
màxima de 5.0 cm per a permetre la introducció de la cullera d'excavació. L'armadura d'aquests
murets serà la mínima geomètrica que especifica la EHE-2008.
d) L'excavació es regirà pel Plec de Condicions de l'Execució del Moviment de Terres, essent
necessari que la cullera d'excavació tingui com a màxim un ample de 2.50 metres. No obstant
podran, realitzar-se excavacions per dames més amples que, sota cap concepte, seran superiors
als 5.00 metres, si així ho fa constar la Direcció Facultativa en el llibre d'ordres de l'obra. La mida
referida vindrà donada pels plànols i aquesta serà la que tindrà vigència en la realització del
projecte.
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No s'admet l'execució de l'excavació dels murs pantalla mitjançant maquinaria no adequada, com
puguin ésser retroexcavadores o bivalves.
Els gruixos dels murs i, per tant, les mides corresponents de la cullera seran, com a mínim, de 45
cms.
e) A mida de que es vagi realitzant l'excavació, s'aniran comparant els materials que vagin sortint amb
els que, d'acord amb l'Assaig Geotècnic, tindrien que sortir. Si existís una desavinença entre els
dos, no tant sols de tipus de terreny sinó de gruixos dels diferents estrats, es comunicarà
immediatament a la Direcció Facultativa perquè aquesta instrueixi les actuacions pertinents.
f)

L'execució de les dames que constitueixen el mur es realitzaran de forma altercada, és a dir, un
cop feta una dama no es podrà fer la immediatament pròxima fins passats, al menys, 72 hores
després del seu formigonat, a no ser que s'utilitzin formigons d'enduriment accelerat. En aquest
casos l'Arquitecte Director establirà el moment a partir del qual serà possible realitzar la dama
contigua a una ja executada.
L'excavació general, motiu per el qual s'hauria executat el mur pantalla, no es farà fins que no hagi
passat un mínim de 28 dies després del formigonat de l'últim element de mur, inclosa la jàssera de
coronació, a no ser que es realitzi un estudi complementari d'entrada en càrrega del mur, i/o de
fraguat dels formigons. En aquests casos la Direcció Facultativa determinarà els terminis
d'excavació.

g) El Contractista garantirà l'estabilitat de les terres en el procés d'execució del mur, utilitzant, si fos
necessari o ho establís la Direcció Facultativa, llots bentonítics. Si s'utilitzen, el procés de
formigonat estarà basat en un sistema ascendent, començant a formigonar per la part baixa del
mur mitjançant una entubació, utilitzant per aquest motiu un formigó de consistència liquida,
aconseguit mitjançant la incorporació d’additius fluïdificants en la barreja de consistència plàstica.
h) Per a l'excavació es podrà utilitzar el trepan de forma restringida, notificant per endavant a la
Direcció Facultativa la necessitat del seu us si no s'ha previst aquest sistema en el projecte.
i)

El formigó utilitzat per l'execució d'aquests elements serà, com a mínim, de resistència
característica 25.0 Mpa, amb una consistència plàstica, que podrà ser tova o liquida amb la
incorporació d’additius fluïdificants, i una grandària màxima de l'àrid de 20 mm.

j)

Es garantirà el manteniment del disseny inicial de les juntes entre dames o el que es pacti amb el
Contractista. Si aquest proposa el canvi, caldrà que presenti a la Direcció Facultativa una
documentació que el justifiqui tècnicament.

k) L'armat d'aquests elements consistirà en una gàbia d'armadura constituïda per unes barres
verticals i uns cèrcols i estreps, tal i com es detalla en els plànols. Les armadures, per el seu
muntatge, aniran provistes d'uns elements que permetin realitzar llur aixecament i posta en obra,
sense que en aquest procés es produeixin deformacions ni distorsions de la geometria de la gàbia.
Una gàbia constituirà l'armat d'una, i no més una, dama de mur.
l)

Completarà l'execució del mur pantalla la jàssera de coronació, per la qual deuran respectar-se les
particularitats destacades en el subapartat 4.4.- del present, referent a l'execució de riostes,
bigues-riosta i sabates contínues, especialment en lo que es refereix a la col·locació de les esperes
dels pilars que arranquen d'aquesta.
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m) El Contractista estarà obligat a redactar un comunicat de l'execució de les dames del mur pantalla,
especificant data de l'excavació i del formigonat, profunditats assolides i totes aquelles incidències
anòmales respecte de les previsions fetes en el Projecte.
n) Les toleràncies a observar en aquest tipus d'element corresponen a les següents:
1) Cantell total:
+5.0 cms.
-2.0 cms.
2) Cantell útil:

+2.0 cms.
-1.0 cms.

3) Desplomaments:

globals 1% o 2 cms.
locals 4.0 cms.
4) Dimensió de la clava: ± 10.0 cms.
o) Per l'execució dels sapilots seran vigents les mateixes condicions que per l'execució de les dames
de mur pantalla, amb l’excepció de que no serà precís disposar d'un procés constructiu particular,
ni necessari preveure una jàssera de coronació, que deurà ser substituïda per un element
d'encepat, segons detall en el plànols adjunts.
p) Quan l'excavació de les dames dels murs o els sapilots es faci mitjançant llots bentonitics, es
descapçarant una profunditat de la meitat del seu cantell, aproximadament, amb l'objecte de fer
solidaris aquests elements amb les jàsseres de coronació o encepats, respectivament. Si
l'excavació ha estat feta sense aquest medi auxiliar, llavors es procedirà a la neteja exhaustiva de
la coronació de les dames abans de formigonar els elements superiors.
En referència al descapçat, es podran utilitzar mètodes per eliminar el formigó superior quan aquest
encara sigui fresc, presentant el protocol d'execució a la Direcció Facultativa amb la suficient
antelació perquè aquesta pugui aprovar-la, si s'escau.
1.4.12

Tablestacats

Per l'execució dels elements de tablestacat caldrà observar les condicions bàsiques i les específiques
que a continuació es detallen.
a) Els elements de tablestacat tindran caràcter provisional, a no ser que la Direcció Facultativa
decideixi el contrari.
b) Els materials a utilitzar podran ésser o bé formigó o bé acer laminat.
c) En qualsevol cas, caldrà que els elements de tablestacat estiguin provistos de unes puntes
suficientment adients i tinguin la suficient resistència per tal de permetre llur clava sense
problemes. Si l'element es de formigó, la puntassa serà d'acer, a no ser que la Direcció facultativa
instrueixi el contrari.
d) En general, es compliran els requisits exigits per l'execució dels pilots prefabricats, especialment en
el que fa referència a les precaucions per l'execució de la clava.
e) El Contractista deurà presentar una documentació referent al tipus de tablestacat que pensa
utilitzar, procediments de clava i característiques tècniques afins, per tal de que la Direcció
Facultativa dongui el seu vist i plau.
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1.4.13

Ancoratges

En l'execució dels elements d'ancoratge caldrà que es compleixin, a mes de les bàsiques, les següents
prescripcions específiques:
a) En el cas de que hagin estat definits en projecte, amb la suficient antelació, el Contractista facilitarà
a la Direcció Facultativa la relació del tipus d'ancoratges adients per a solucionar totes les
casuístiques de l'obra, dels quals aquesta seleccionarà els que estimi més oportuns.
b) Concretada la tipologia d'ancoratge segons el protocol anterior, la Contracta dimensionarà tots els
components dels elements (placa d'ancoratge, longitud de la zona lliure, longitud de la zona de
seguretat, longitud de la zona activa i secció d'acer), a partir de les dades de tensió aportades en
els documents de projecte adjunts. Dit dimensionament es farà considerant un coeficient de
seguretat de valor 2.5 pels ancoratges de caire provisional i de 3.0 pels de caire permanent.
c) Abans de l'execució de l'obra i amb la suficient anel·lació, el Contractista presentarà la Direcció
Facultativa plànols replantejant tots i cadascun dels ancoratges que son previstos d'executar en
projecte, a l'efecte de que no hi hagi cap interferència amb els elements adjacents: serveis públics,
elements constructius, fonamentacions o edificacions veïnes, etc.
d) El procés de perforació servirà, a més d'executar l'ancoratge, per a corroborar l'Assaig Geotècnic.
Per tant, caldrà portar un control dels materials que es vagin travessant, en quan al seu gruix, i
característiques mecàniques mes rellevants. Les desavinences que es detectin respecte l'Assaig
es notificaran d'immediat a la Direcció Facultativa.
e) Si per alguna raó un ancoratge no podés assolir la llargada estimada en projecte o, un cop assolida
aquesta, l'estrat de sòl esperat no hagués aparegut, caldrà notificar-ho a la Direcció Facultativa
immediatament, sense procedir, en qualsevol cas, a llur formigonat.
f)

El formigonat de l'ancoratge es realitzarà per injecció de lletada de ciment Portlant o de morter de
sorra, amb una dosificació mínima de ciment per metre cúbic de 600 Kg. i una relació aigua/ciment
A/C no superior a 0.4. Tanmateix, el tipus de ciment serà I-45 i el morter assolirà una resistència
característica, fck, de 45.0 Mpa, de manera que al setè dia n'assoleixi una de 30.0 Mpa. El grau de
consistència el determinarà el Contractista, afegint a la mescla resultant els superfluidificants
precisos, els quals no es dosificaran per sobre del 2% en pes.

g) L'acer, per a l'execució dels elements sotmesos a tracció, serà d'alta resistència, tal i com
s'especifica en la descripció de materials, en el apartat 3er del present Plec. Els cables, tendons o
elements en tracció seran d'una sola peça en llargada. No s'admet cap tipus de mecanisme
d'empalmament d'alambres.
h) Els ancoratges que s'executin amb caràcter permanent es solucionaran de tal manera que es
garanteixi la protecció total dels elements d'acer que els hi son inherents, especialment en el tram
lliure del mateix. En aquest sentit el Contractista presentarà a la Direcció Facultativa diverses
propostes perquè aquesta esculli la que estimi mes convenient.
i)

El sistema de perforació i de retenció dels cables caldrà que sigui estanc, especialment en aquells
casos en els que el cap de l'ancoratge es situï per dessota del nivell freàtic. El contractista deurà
preparar diverses alternatives perquè la Direcció Facultativa estimi la solució mes idònia.
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j)

Les perforacions es faran amb la inclinació que fixen els documents de projecte. Si no queda
especificat en els plànols, aquesta inclinació no serà mai inferior a 10°.
Un cop feta la perforació, caldrà netejar exhaustivament aquesta. En aquest sentit, la perforació
serà sempre superior en 50 cms respecte l'especificat en els documents de projecte, amb l'objecte
de donar cabuda als materials residuals de la perforació que resulti impossible de remoure.
El procés de col·locació de baines i la injecció es farà de forma immediata a la perforació. En cap
cas es deixerà passar més de 8 hores.

k) La longitud lliure dels ancoratges es materialitzarà amb un recobriment dels cables amb baines de
polipropilè o polietilè, engreixant els cables en el seu interior.
l)

La injecció es farà de forma continua i sense interrupcions. Quan per algun motiu s'hagi
d'interrompre el formigonat en un ancoratge, es netejarà inmediatament la perforació i es
formigonarà de nou. Si el temps transcorregut ha estat suficient perquè s'esdevingui l'inici del
fraguat, llavors s'invalidarà l'ancoratge i se’nn farà un de nou.
La pressió d'injecció serà com a mínim de 5 Kg/cm2.

m) El procés de tensat el farà personal tècnic qualificat. La longitud dels cables serà tal que un cop
col·locats i tensats sobresurtin del cap més de 50 cms. Si fos preceptiu el tall de determinats
ancoratges, aquest es farà mitjançant disc, mai amb soplet.
n) Un cop tensats, els caps d'ancoratge quedaran perfectament protegits amb pintures adients.
o) El protocol de tessat d'ancoratges es redactarà en base a les condicions següents:
Cada operació de tensat d'un ancoratge constituirà una prova simple de tensat, a excepció dels que
s'hagin realitzat per efectuar una prova complerta de càrrega. La càrrega de prova s'especificarà
amb els següents limitacions:
Tp = 1,15 Td
essent Td la càrrega nominal de projecte.
El procediment serà el següent:
1) S'escull una càrrega TA que verifiqui: (0,1 . Tp) <TA < (0,2 . Tp)
Si 0,2 Tp < 10t s'adoptarà TA= 10 t.
i s'estableix un origen fix i immòbil per la mesura dels allargaments.
2) Es carrega l'ancoratge fins la càrrega Tp prenent lectura dels allargaments pels valors
intermitjos (0,5 . Td ) i Td, essent Td la càrrega del tesat. Es registra, també, l'allargament durant
un interval de temps (n. ∆t) on n i ∆t adopten els valors definits per les proves descrites
anteriorment. Es redueix després la càrrega fins TA i es registra el valor de ∆Lpl residual
anotant les lectures corresponents a 0,5 . Td i Td al termini d'un temps d'observació d'un minut
cada lectura.
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3) Al finalitzar la realització del cicle de càrrega, aquesta es portarà fins la càrrega de tesat Td, i es
bloquejarà l'ancoratge.
o) El sistema de posta en tensió dels ancoratges es basarà en un utillatge hidràulic multifilar, que
permetrà, sense cap dificultat, un tessat i un posterior destessat dels ancoratges de forma
separada en el temps, es a dir, sense solució de continuïtat. La Direcció Facultativa caldrà que doni
explícitament el seu vist i plau a la solució concreta aportada pel Contractista.
p) El procés de destensat s'efectuarà en el moment que dictamini expressament la Direcció
Facultativa, i es realitzarà mitjançant l'ajuda d'un gat hidràulic multifilar. Qualsevol altre metodologia
de destessat caldrà sigui aprovada expressament per la Direcció Facultativa, reservant.se aquesta
el dret de sol·licitar les proves i assajos que cregui oportunes per tal de aprovar-les definitivament.
1.4.14

Jet-grouting

El Contractista facilitarà a la Direcció Facultativa la concreció de la metodologia i les característiques
tècniques de la solució a realitzar, amb la suficient antelació perquè aquesta pugui esmenar-la si ho
creu oportú.
Les metodologies genèriques admeses son les sancionades per la pràctica, les quals es tindran que
contrastar amb les característiques particulars del subsòl, a consultar amb l'assaig geotècnic adjunt.
En qualsevol cas, observaran les següents puntualitzacions:
a) Les tasques relatives a l'execució del Jet-grouting inclouran les relatives a les implantacions
topogràfiques en el lloc. Aquestes contemplaran també la situació dels afloraments rocallosos i les
singularitats particulars que mostri el terreny en cada cas. La posició de cada baricentre de
perforació quedarà marcada a obra mitjançant elements adients.
b) El Contractista confeccionarà un llibre de registre, on es farà constar, dia a dia, els treballs
realitzats i les observacions que tant ell com la Direcció Facultativa estimin oportuns. A l'efecte, el
Contractista nombrarà un representant legal que serà l'encarregat de portar al dia aquest
document. Aquest representant sera un tècnic competent.
El llibre de registre inclourà les fitxes de perforació que es descriuen més endavant.
c) El Contractista disposarà en obra els equips necessaris per a portar-la a terme tal i com es descriu
en projecte. En aquest sentit, els equips permetran assolir la profunditat establerta, més 5 metres
suplementaris de seguretat, amb diàmetres de perforació no superiors a 100 mm.
Els equips aniran provistos d’utillatges capaços de realitzar una perforació destructiva de profunditat
1.50 mts, com a mínim, pel pas del varillatge a través de fonamentacions i estructures existents,
així com capacitats per atravessar els materials subjacents en el subsòl, de característiques d'acord
amb les especificacions de l'assaig geotècnic, inclús bolos i llenques de roca.
d) Els equips de perforació instal·lats a obra permetran realitzar tres tipus de perforació diferent:
Perforacions amb registre: aquest tipus de perforació es realitzarà de forma explícita en aquells
casos que ho instrueixi la Direcció Facultativa, i, implícita, en les 10 primeres columnes primeres de
cada nou enclavament de la maquinària. En qualsevol cas mitjançant aquesta tècnica es podrà
realitzar el 40% de les perforacions previstes.
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El registre es farà de forma automàtica, amb possibilitat de fer-lo de forma manual en el punt on
convingui. Aquest registre de paràmetres de perforació consistirà en que a tota la llargada de la
perforació es realitzarà un registre numèric automàtic amb restitució contínua sobre registre gràfic
en obra, sense possibilitat de manipulació i, simultàniament, sobre sistema d'enregistrament digital
pel posterior tractament sobre ordinador. El registre es farà extensiu als paràmetres de perforació
següents:
1) Velocitat instantània d'avançament de la perforació amb mesura cada 10 cms (metres/hora) i
escala clarament llegible sobre registre gràfic d'obra en qualsevol grau d'avançament.
Normalment, és necessari un mínim de dues escales directes en obra: una per terrenys
granulars i una altre per roca.
2) Fondària total assolida per la perforació
3) Pressió del fluid utilitzat a la perforació (aigüa o aire)
4) Par de rotació aplicat al varillatge per permetre l'avançament continuo
La precisió del sistema de registre serà de 1/1000 en profunditat i del 0.5% en la mesura de les
pressions. El Contractista haurà d'entregar a la Direcció Facultativa la totalitat dels resultats del
registre a la seva sol·licitud o adjuntar-ho en l'informe que periòdicament li entregui.
Perforacions sense registre: permetran resoldre, com a mínim, el 60% de les perforacions previstes
en l'obra. No s'utilitzaran per l'execució de les primeres 10 columnes en un nou enclavament de la
maquinària ni per la realització de columnes constitutives d'un camp de proves.
Perforacions a rotació: amb circulació d’aigua i corona de diamant amb recuperació de testimoni
continu de diàmetre interior mínim de 80 mm. Aquest tipus de perforació es realitzarà en els casos
que ho instrueixi la Direcció Facultativa, i sempre en un mínim del 1% de la perforació total de
columnes.
e) En totes les tipologies de perforació no es retirarà la maquinària de perforació sense l'autorització
del responsable de la perforació, que no ho farà fins que no s'hagi mesurat la profunditat assolida.
f)

El Contractista proporcionarà totes les dades necessàries per a realitzar els mesuraments i el
control dels treballs i per a portar a terme un estudi particular de detall en cas que la Direcció
Facultativa ho estimi oportú.

g) El Contractista preveurà la desviació i el bombeig dels productes de perforació i injecció i aigües
superficials o d'infiltració que puguin entrar dins de les perforacions i impedeixin l'execució correcta.
Es prendran totes les mesures necessàries per evitar que la abeurada sobrant surti fora del
perímetre real de les sabates de fonaments i afectin al terreny exterior a la traça.
h) De cada columna realitzada, es prepararà una fitxa amb la següent documentació:
1) Nom i situació de la perforació, amb coordenades topogràfiques referides a les bases
conegudes.
2) Data i hora d'inici de la perforació
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3) Diàmetre i profunditat teòrics
4) Naturalesa dels estrats progressivament travessats, precisant totes les variacions respecte a
l'assaig geotècnic, inclús quan aquestes modificacions siguin en potències reduïdes o
corresponguin a la perforació de detritus de perforacions anteriors. S'especificarà, a més, la
constitució granulomètrica, la consistència i les eventuals inclusions.
5) Eventuals pèrdues de fluid de perforació, l'eventual aparició del nivell freàtic i totes les
característiques lligades a la variació d'aigua observat.
6) Tots els resultats dels registres
7) Totes les indicacions necessàries proporcionades per l'operari responsable de la perforació per
identificar de forma segura i precisa, tots els estrats, la seva natura i el seu gruix.
i)

Quan es realitzin perforacions a rotació, es prepararà una fitxa amb les següents dades com a
mínim:
1) Cota de la presa de la mostra
2) Aspecte visual de la mostra
3) Modalitat de la presa de mostra, amb descripció exacte de la geometria de l'aparell de presa de
mostres
4) Data de presa de mostres respecte a la data d'injecció
5) Data de l'expedició a laboratori per la realització de les proves de compressió simple.

j)

La maquinària de perforació serà de obligatòriament de cadenes i amb torre de longitud suficient
com per executar tot el procés d'injecció sense canvi de varillatge o qualsevol altre operació que
pugui crear una interrupció en la fase d'injecció.

k) La injecció a alta pressió de la columna de Jet-grouting es realitzarà mitjançant una bomba d'alta
energia, de potència mínima 500 CV per assolir pressions mantingudes de 500 bars en boca de
perforació. El sistema serà el conegut com a monofluid.
Les conduccions, xiclets de sortida de fluid, silos, visos sense fi d'alimentació i mescladors -un d'alta
turbulència i un de baixa energia per evitar decantacions d'abeurada- estaran preparats per aplicar
al terreny un cabal mantingut d'abeurada de 400 litres per minut.
l)

Un cop arribat al fons de perforació el varillatge d'injecció, s'establiran els paràmetres d'injecció:
velocitat de rotació, velocitat ascensional, pressió mesurada en boca de la perforació i cabal
injectat. Aquests paràmetres es mantindran sense cap modificació, a no ser que la Direcció
Facultativa consideri el contrari. Cas de modificació en el sentit d'estalvi de ciment injectat (ja sigui
augmentant la velocitat o disminuir el cabal) la Direcció Facultativa podrà considerar no vàlid el
treball realitzat i obligar al Contractista a refer la columna integrament al seu càrrec respectant les
especificacions inicials.

m) Quan la distància entre la sortida de la bomba i la boca de perforació excedeixi de 20 mts., caldrà
situar un manòmetre en boca de perforació per a poder comprovar la pèrdua de càrrega.

24

n) El Contractista proposarà a la Direcció Facultativa la dosificació de la beurada de ciment després
de la realització dels assajos previs amb els materials realment utilitzats en obra. La densitat
mínima de l'abeurada serà de 1.6 gr/cm3, amb una relació mínima de ciment/aigua igual a 1. Com
a normativa de referència per les injeccions s'utilitzarà la TA-95 en els apartats referents a les
abeurades i es comprovarà l'admissió del producte d'injecció del terreny, per la qual cosa el
Contractista haurà de mesurar en paral·lel la pressió aplicada, el volum injectat i la viscositat i
decantació de la beurada en cada amassada.
o) El paràmetres operatius en la injecció del Jet-grouting son:
1)
2)
3)
4)
5)

Profunditat
Pressió injecció d'abeurada en boca de perforació
Velocitat ascensional del varillatge controlada obligatòriament per temporitzador
Velocitat de rotació del varillatge
Cabal de l'abeurada injectada amb mesura per cabalimetre electromagnètic sense conducte
d'aspiració de la bomba.

Aquests seran objecte en el 100% dels metres de columna injectada de registre automàtic. El
sistema de registre estarà àmpliament provat en obres similars, de les que es presentaran
referències verificables.
El registre automàtic dels paràmetres de perforació consistirà en que a tota la llargada de la
perforació es realitza un registre numèric automàtic amb restitució contínua (mínim una lectura
cada 5 segons) sobre registre gràfic en obra sense possibilitat de manipulació i simultàniament
sobre sistema de gravació digital per posterior tractament sobre ordinador dels paràmetres de
perforació següents:
1) Cabal, amb un error de 25 l/min
2) Velocitat, amb un error de 1 cm/min
3) Pressions, amb un error de 20 bars
p) Per la realització de la perforació amb recuperació contínua de testimoni, el Contractista haurà de
disposar tots els mitjans mecànics adequats per realitzar les perforacions i obtenir mostres
inalterades i representatives de la resistència real de les columnes.
El diàmetre mínim de fons de perforació haurà d'esser suficient per obtenir mostres inalterades de
diàmetre no inferior de 100 mm en la meitat superior de la columna i de 80 mm en la resta.
La profunditat que haurà d'assolir cadascuna de les perforacions serà la totalitat de les columnes
executades i la seva situació vindrà donada per la Direcció Facultativa en el seu cas.
q) La Direcció Facultativa podrà decidir en funció dels resultats refer la columna de Jet-grouting a
càrrec del Contratista en cas de que en qualsevol punt de la columna es detecti un diàmetre inferior
a 45 cms.
r) Cas de resultats no admissibles la Direcció Facultativa podrà demanar la realització de més
testimonis a rotació dels previstos o perforacions amb registre de paràmetres o be aturar la
progressió en qualsevol moment sense que el Contractista tingui dret a reclamar cap indemnització
per aquest motiu. La Direcció Facultativa podrà demanar una perforació convencional i una
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recuperació a rotació del testimoni en qualsevol punt, sense que aquesta operació tingui cap
sobrecost del preu per metre lineal del Jet-grouting.
s) Cas de problemes en la recuperació del testimoni continu, el Contractista haurà de disposar dels
mitjans necessaris com per garantir l'estabilitat de les parets de la perforació perquè aquestes no
deixin caure fragments que puguin alterar el resultat de la presa de mostres obtinguda al fons de la
mateixa.
Aquests mitjans podran esser constituïts per un entubat metàl·lic o be per fangs bentonítics, que
podran esser utilitzats sempre amb l'autorització expressa de la Direcció Facultativa.
1.5

Seguretat

Veure estudi i pla de seguretat i higiene adjunt al present.
1.6

Control

Respecte als aspectes específics relacionats amb el control, caldrà que es tinguin en compte els
següents punts, a més de consultar l'apartat corresponent en el Plec de Condicions per l'execució del
Formigó Armat i el de l'Estructura Metàl·lica.
a) Comprovar sistemàticament en tots aquells elements que s'hagin de formigonar, que les
superfícies que tenen que rebre al formigó estiguin en condicions de fer-ho, es a dir, lliures
totalment de fang, de terres, d'objectes estranys a l'obra, etc., preparant-les amb raspall de pues i
pintura epoxi quan el projecte o la Direcció Facultativa ho estableixin.
b) El nombre d'assatjos a realitzar per cada partida dels elements de la fonamentació quedarà
determinat en l'apartat de control del Plec de Condicions de la posta en obra del Formigó Armat.
c) Totes les soldadures fetes de les armadures passaran un control ocular, i la Direcció Facultativa
determinarà en cada cas el nombre de assajos, ja sigui per líquids penetrants o per rajos x, que
calgui fer, d'acord amb el Plecs de Condicions corresponents.
d) En el cas d'efectuar-se ancoratges, tant actius quan passius, a part de les proves simples de tensat
que ja s'han especificat, es realitzaran les proves de idoneïtat per a cada tipologia d'ancoratge, en
un nombre de proves del 5%, i mai inferior a dos, dels ancoratges projectats. Els ancoratges
assajats en aquesta modalitat es rebutjaran (assaig destructiu), malgrat no haver assolit cap
fenomen de cansament, relaxació o lliscament del bulb. Aquesta prova consistirà en aplicar una
càrrega sobre l'ancoratge simultaniejant el coeficient de seguretat de majoració de càrregues i el de
tensió última de transferència.
Tanmateix es realitzaran al llarg de l'obra una sèrie de proves complertes de tensat sobre un
nombre d'ancoratges igual al 15%, amb nombre no inferior a 2, dels ancoratges d'un mateix nivell.
Dit assaig consistirà en exhaurir el coeficient de seguretat de majoració de càrregues pel que hagin
estat dimensionats, en funció del caràcter provisional o permanent i el grau de compromís en vers
la seva funció.
e) Per les proves d’idoneïtat, el protocol de tensat a considerar serà el següent:
1) S'escull una càrrega de partida TA= 0,1.Tp. Es divideix el recorregut de càrrega entre TA i TM en
sis o més esglaons iguals de valor ∆T. El valor de Tp, que és la càrrega de prova, es calcula:
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Tp= γ1 x γt x Td
on Td és la càrrega nominal de projecte, γ1 és el valor 1.80 i γt és 1.40.
2) S'estableix una referència fix i immòbil com origen per la medició de moviments ∆L= ∆Le +
∆Lpl. L'operació de tensat no deurà influir en la posició de l’origen fix.
3) Es procedirà a realitzar sis cicles de càrrega i descàrrega augmentant la càrrega final de cada
cicle. En el primer cicle, la càrrega varia des de TA fins a TA + ∆T, en el segon des de TA fins a
TA +(2.∆T), i així successivament fins al sisè cicle, en el que la càrrega varia des de TA fins a
TA +(6.∆T).
4) Cada cicle de càrrega/descàrrega observarà els següents esglaons:
1. Càrrega des de TA fins la càrrega que iguali l'elongació màxima assolida en l'esglaó i-1.
2. Càrrega des de el punt anterior fins a TA+i∆T.
3. Descàrrega des de TA+i∆T fins a TA.
A cada esglaó de càrrega, es prendran mides de l'allargament pels valors de càrrega corresponents
als esglaons anteriors, tan en les fases de descàrrega del esglaó com a la fase de recàrrega
corresponent fins al esglaó següent.
A més, i una vegada assolida la càrrega corresponent a cada esglaó corrent, es pendràn mesures
d'allargament immediat i de variació d'allargament a càrrega constant.
Per comprovar la variació d'allargament a càrrega constant, es prendran mesures quan el temps
transcorregut des de el moment d'aconsseguir-se la càrrega del esglaó sigui: (1 ∆t), (3 ∆t),(10 ∆t)i
(40 ∆t). Les mesures s’interrompran quan les variacions de moviment mesurades en un d'aquests
períodes d'observació siguin inferiors als valors màxims que s’il·lustren a la taula 1.
Es prendrà ∆t= 15 minuts.
Si la condició 1) no es satisfà, el període d'observació s'augmenta fins a (3.∆t) i es comprovarà la
condició 2). Si 2) no es satisfà, el període d'observació s'augmenta a (10. ∆t) i es comprova la
condició 3). Si aquesta darrera no es compleix, s'augmentarà el període d'observació fins a (40.∆t) i
es comprovarà la condició 4).
Condició
1
2
3
4

Període d'observació

Valor límit en el període d'observació.
Màxim increment de moviment.
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm

0-∆t
∆t-3 ∆t
3 ∆t-10 ∆t
10 ∆t-40 ∆t
Taula 1
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Si no compleix la condició 4), caldrà comprovar i estudiar la causa per la seva acceptació o rebuig.
Per les proves complertes de tensat, el protocol de tensat a considerar serà el següent:
Les càrregues de prova, Tp es fixaran en cada cas, d'acord amb la condició següent:
Tp = γ1 x Td
on Td és la càrrega nominal de projecte i γ1 és 1.80.
Pel tensat es procedirà de la forma següent:
1) S'escull una càrrega inicial:
(0,1 . Tp) < TA < (0,2 . Tp)
si 0,2 Tp < 10 t s'adoptarà TA = 10 t.
El recorregut entre TA i Tp es divideix en tres intervals iguals de tamany ∆T.
2) S'estableix un origen fix i immòbil per les mesures d'allargament i moviments ∆L= ∆Le + ∆Lpl.
L'operació de tesat no deurà influir en la posició de l'origen fix.
3) S'estableix un programa de tres cicles de càrrega-descàrrega, arribant a cada un d'ells fins a
(TA +∆T), (TA +(2.∆T)) i (TA +(3.∆T)), respectivament.
Quan s’arriba a la càrrega corresponent als cicles anteriors, es mesurarà l'allargament
corresponent. Quan s’arribi a la càrrega màxima de cada cicle, es mesurarà l'allargament
immediat i la variació d'allargament a càrrega constant, durant uns intervals de temps iguals als
definits per les proves de idoneïtat. Quan la càrrega iguali la dels esglaons anteriors, tan en
càrrega com en descàrrega, es mesuraran els increments d'allargament amb un temps
d'observació mínim d'un minut.
Després d'haver realitzat les mesures i comprovacions, es baixarà la càrrega, a cada esglaó,
fins TA i es registrarà l'allargament residual per aquest esglaó.
4) Després de la realització del tercer cicle de càrrega (després d'haver arribat a Tp), la càrrega es
portarà fins la càrrega de tesat Td i, seguidament, es procedirà al clavat de cunyes, bloquejant
l'ancoratge.

1.7

Criteris d'amidament

Els criteris d'amidament, per tal de comptabilitzar les partides que intervenen en els elements de la
fonamentació, es concreten en els següents punts:
a) Les medicions es referiran als planells acceptats per les dues parts -Contractista i Direcció
Facultativa-, durant la fase de replanteig.
b) Correran a càrrec del Contractista totes les despeses corresponents a l'adequació dels elements
de formigó que presentin alguna anomalia geomètrica o de qualsevol tipus, fruit d'una mala
execució; especialment de pous, de pilots, de murs i pantalles de contenció.
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c) L'amidament de l'acer inclourà, tant si s'especifiquen explícitament com no en la descripció de la
partida, les patilles d'ancoratge, solapaments i elements auxiliars de muntatge.
Si les característiques mecàniques, físiques i hidrològiques del terreny coincideixen amb les que
detalla el Assaig Geotècnic, el Contractista no podrà sol·licitar un augment de pressupost, inclòs el
cas de que es vegi obligat a utilitzar elements o tècniques suplementàries per l'execució dels
elements de fonamentació de projecte. En aquest concepte s'inclouen explícitament la necessitat
de l'ús de llots bentonitics per l'execució de murs pantalles i l'extracció i esgotament de les aigües
freàtiques.
d) El preu detallat per els pilots corresponen a tots els elements necessaris per a realitzar-los; és a dir,
excavació, formigonat i ferrallat, incloent, a més, el escapçat en els casos que fixi el present Plec
de Condicions o dicti la Direcció Facultativa.
e) Les perforacions, tant de pilots, ancoratges o Jet-grouting seran pagades per metre lineal d'element
executat a partir del nivell de fonament o element estructural definitiu, no, cas de no coincidir, des
del punt on s'executi realment l'excavació. En el preu per metre lineal de perforació resten incloses
totes les despeses ocasionades per la mateixa, inclús totes les operacions connexes com les
reparacions degudes a l'ocupació i els danys que pugui provocar la maquinària per l'execució de la
perforació als terrenys particulars o propietat pública, que es resustituirà al seu estat original.
Igualment queda inclosa la recollida i retirada dels detritus provinents de la perforació, abeurada de
ciment o formigó sobrant i la reconstitució del terreny natural, exactament al mateix estat en el que
es trobava abans del començament dels treballs, a la prestació de tot el personal tècnic necessari
per l'execució dels treballs, a la provisió de totes les energies elèctrica, combustible, aigua,
transport de ciment o fangs necessaris per la realització de tots els treballs i del transport de totes
les mostres recuperades fins a la caseta d'obra.
f)

El preu d'emplaçament de maquinària inclou la situació des del punt de descàrrega de transport fins
a la primera perforació de la maquinària, així com dels mitjans auxiliars i la preparació de les
plataformes de treball per d’instal·lació de la maquinària i equips, accessoris, plataforma per
bombes, transport muntatge i desmuntatge, així com l'instal.lació dels equips pel control.

g) Les eventuals aturades dels equips degudes a trasllats interiors a l'obra sempre quedaran inclosos
dins del preu d'emplaçament de la maquinària.
1.8

Normativa Bàsica

DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”
DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación”
DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos”
EHE, “Instrucción de hormigón estructural”.
N.C.S.R.-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”.
EHE-2008,
NTE-CCT,
NTE-CPI,
NTE-CPP,
NTE-CSV,

Instrucción de hormigón estructural
Cimentaciones. Contenciones. Taludes
Cimentaciones. Pilotes in situ
Cimentaciones. Pilotes prefabricados
Cimentaciones. Superficiales. Vigas flotantes
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NTE-CCP,
Cimentaciones. Contenciones. Pantallas
NTE-CSZ,
Cimentaciones. Superficiales. Zapatas
NTE-CPE,
Cimentaciones. Pilotes. Encepados
NTE-CCM,
Cimentaciones. Contenciones. Muros
NTE-CEG,
Estudios Geotécnicos
Pliego de Condiciones Generales de la Edificación. Facultativas y Económicas. Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de España. Madrid, 1989

1.9. Normativa Complementària
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”
Parte 2-1: Acciones en estructuras densidades, pesos propios y cargas exteriores

EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
Parte 1: Bases de proyecto

EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-4: Reglas generales hormigón de árido ligero de textura cerrada.

EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-3: Reglas Generales

Elementos y estructuras prefabricados de hormigón
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte I–I: Reglas generales y reglas para edificación

EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-5: Reglas generales estructuras con tendones de pretensado exteriores o no adherentes.

EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
Parte I-I: Reglas generales

Reglas generales y reglas para edificación
(suplementos de la UNE-ENV 1993-1-1)
EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.

EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.
Parte 1-2: Reglas generales proyecto de estructuras sometidas al fuego.

EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contención de tierras y aspectos geotécnicos.

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-1: Reglas generales acciones sísmicas y requisitos generales de las estructuras.
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EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-2: Reglas generales

Reglas generales para edificios
NTE-ECG, “Cargas gravitatorias”
NTE-ECR, “Cargas por retracción”
NTE-ECS, “Cargas sísmicas”
NTE-ECT, “Cargas térmicas”
NTE-ECV, “Cargas de Viento”
NTE-EAF, “Forjados”
NTE-EAV, “Vigas”
NTE-EHU, “Forjados unidireccionales”
NTE-EHV, “Vigas”
NTE-EHS, “Soportes”
NTE-EHR, “Forjados reticulares”
NTE-EFL, “Fábrica de ladrillo”
NTE-EFB, “Fábrica de bloques”
NTE-WXV, “Vigas”
NTE-EXS, “Soportes”
NTE-CEG, “Estudios geotécnicos”
NTE-CPI, “Pilotes in situ”
Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno. H.P.8-96.
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
Manual para el cálculo de Tablestacas. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
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1.1

Objectius

Documentar els treballs relatius a la recepció de materials, l'execució i la posta en obra dels
elements de formigó armat, d'acord amb la Memòria Tècnica i els plànols de projecte.

1.2

Condicions de caràcter general.

Totes les consideracions de disseny, dimensionament, execució, control i demés termes relatius als
elements de formigó armat del projecte que documenta el present es faran d’acord amb la normativa
vigent, EHE, Instrucción de Hormigón Estructural.
1.3

Condicions de partida

Abans de procedir a realitzar les tasques relatives a l'execució dels elements de formigó armat,
caldrà que el Contractista redacti un document a on hi adjunti els següents conceptes:
a)

Certificat d’ haver examinat el lloc a on s'hi executaran els treballs, incidint en la localització
d'estructures existents, els registres i les línies de serveis públic, tant en funcionament com no.

b)

Certificat d’ haver realitzat un estudi respecte a l'accessibilitat del solar, tan a nivell local de
entrades i sortides dels vehicles de subministrament de material com global, estudiant en aquest
últim cas, sobre el plànol d'emplaçament per defecte o sobre el document que estimi oportú la
Direcció Facultativa, els possibles recorreguts dels vehicles anomenats abans.

c)

Certificat de comprovació dels nivells resultants de l'execució dels moviments de terres que hagin
estat precisos, detectant possibles anomalies respecte al projecte o respecte a les indicacions que
la Direcció Facultativa hagi fet en el seu moment.

d)

Document que acrediti que el Contractista ha procedit a una anàlisi exhaustiva de tots els
documents de projecte - plànols, Memòria Tècnica i Plecs de Condicions -, adjuntant-hi un recull de
tots aquells dubtes, contradiccions i objeccions que consideri oportuns, amb la intenció de que es
garanteixi una posta en obra de tots els elements de forma fidedigne. Al respecte, el Contractista
realitzarà els plànols constructius o de taller de tots els elements de formigó armat de l'obra,
plànols que deurà aprovar o esmenar la Direcció Facultativa. En el cas de que la Direcció
Facultativa esmenés els plànols lliurats, el Contractista quedarà obligat a modificar-los i
presentar-los de nou a la Direcció Facultativa per tal que aquesta doni l'aprovació definitiva.

e)

Relació dels processos constructius, equipaments, sistemes i períodes d'apuntalament, sistemes
de formigonat, etc., que té previst fer servir durant l'obra i dels que disposa fora d'ella en tot
moment, per poder pactar un canvi de tecnologia, si fos necessari, durant el desenvolupament de la
mateixa.

f)

Certificat acreditatiu de la idoneïtat dels materials que farà servir, a on hi inclourà una relació dels
procediments que té previstos per vetllar per aquesta idoneïtat: empreses adjudicatàries del control
de qualitat dels materials, condicions per el seu magatzematge, curat del formigó, magatzematge
de les provetes, certificació de les dosificacions, etc. Aquest certificat anirà completat posteriorment
amb un altre relatiu a la descripció particularitzada dels diferents materials, contingut del qual es
detalla a l'apartat de condicions generals dels materials.
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g)

Documents que facin paleses les característiques més rellevants dels elements de transport per
l'interior de l'obra i plànol explicatiu del lloc d'assentament de les grues, del parc de ferrallat i, en el
seu cas, de la central formigonera, descrivint, en aquest últim cas, la forma de magatzematge dels
materials afins: àrids i ciment, així com la procedència de l'aigua d'amassat. A més, i si fos el cas,
adjuntarà una síntesi del funcionament de la central formigonera, especialment detallant el
procediment per a assolir i garantir permanentment una dosificació idònia i el destí del formigó
rebutjat.

h)

Certificat acreditatiu de la idoneïtat de la central de producció del formigó. Aquesta central serà
capaç de realitzar els assaigs de control que es requereixin i portar al dia un registre de dades i
resultats de les proves, que es podrà sol·licitar en qualsevol moment.

La no presentació de qualsevol dels documents assenyalats anteriorment suposarà l’impossibilitat
de reclamació tan tècnica com econòmica de les partides que es puguin relacionar amb els
conceptes descrits.
1.4

Materials.

1.4.1

Requeriments generals.

Els requeriments que es detallen a continuació, relatius a la recepció dels materials, són preceptius
de complir a l'obra per portar a terme l'execució dels elements de formigó armat i serviran de base
per a emetre qualsevol esmena al projecte.
El Contractista, mitjançant document escrit, donarà a conèixer a la Direcció Facultativa el possible
adjudicatari del subministrament del formigó, on hi farà constar els següents conceptes:
a)

Empresa adjudicatària de la fabricació i subministrament del formigó (central formigonera).

b)

Acreditació de la classificació (A, B o C) del subministrador del formigó, que justificarà en base als
resultats dels assaigs de control de producció, segons el criteri de l’article 88.4 de l’ EHE.

c)

Relació d’ obres similars executades pel subministrador.

La Direcció Facultativa, un cop examinada la documentació, donarà el seu vist i plau, podent-se
procedir, en cas favorable, a la seva contractació.
1.4.2

Ciments.

Les condicions específiques que deuran complir els ciments que s'utilitzin en la dosificació dels
formigons es detallen a continuació.
a)

La resistència no serà inferior a 42.5 MPa. i seran capaços de proporcionar al formigó les
qualitats que se l'hi exigeixen, en les condicions específiques que es tindrà ocasió de esmentar
més endavant.

b)

La utilització del ciment aluminòs està totalment prohibida, tret d'indicació respecte al seu ús per
escrit, a càrrec de la Direcció Facultativa.
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c)

En els documents corresponents, especialment en els albarans de subministrament del formigó
a peu d'obra, figuraran el tipus, la classe i la categoria a la qual pertanyen aquests, així con la
garantia del fabricant de que el ciment compleix totes les condicions exigides per la normativa
vigent RC-03. Aquest mateix fabricant, si és precís, caldrà que faciliti a la Direcció Facultativa
una còpia dels resultats de les anàlisis que es realitzin i dels assaigs corresponents.

d)

La composició dels ciments subministrats a obra, ja sigui com a matèria primera o com a
component del formigó, a més de llurs característiques mecàniques, físiques i químiques, s'acolliran
a els requeriments que estableix la normativa vigent RC-03, Instrucción para la Recepción de
Cementos, en el seu annex, apartats 2on i 3er, tal i com s'especifica a l'apartat de control del
present Plec de Condicions.

e)

La denominació dels ciments s'acollirà també a la normativa vigent RC-03, en el seu annex, apartat
4t.

f)

La identificació del ciment subministrat a obra estarà constituïda per un albarà a on hi figuraran les
següents dades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nom i direcció de l' Empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació del ciment.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destí.
Referència de la comanda.

g)

El contingut d'aquest albarà es completarà adjuntant-hi un Full de Característiques del ciment
subministrat, en el que hi figuraran la naturalesa i proporció nominal en massa de tots els
components, així com qualsevol variació en la proporció que sobrepassi en més o menys cinc
punts percentuals la inicialment prevista. Aquesta variació no suposarà en cap cas un canvi del
tipus de ciment.

h)

El ciment no arribarà a l'obra excessivament calent. Si la seva manipulació està previst fer-la
mecànicament, la temperatura màxima serà de 70 graus centígrads; per contra, si cal fer-la a mà,
aquesta temperatura no serà superior a la més restrictiva de les següents:
1)
2)

i)

40 graus centígrads.
La temperatura ambient, més cinc graus centígrads.

Quan el subministrament es realitzi en sacs, el ciment es rebrà a obra en els mateixos envasos en
els que ha estat expedit de fàbrica, emmagatzemant-los en un lloc suficientment ventilat i
salvaguardat de les inclemències del temps i de les humitats del sòl. Aquest lloc caldrà que l'aprovi
directament la Direcció Facultativa; si el subministrament és a balquena l’emmagatzematge es farà
dins de sitges homologades.

1.4.3

Aigua.

Les condicions específiques que deuran complir les aigües tant d'amassat com les de curat dels
formigons de l'obra, es detallen a continuació:
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a)

No contindran cap element contraproduent que arribi a afectar les propietats dels formigons o a
la protecció de les armadures envers la corrosió.

b)

Serà preceptiva una anàlisi química favorable, quan no hi hagi antecedents en la seva utilització
o existeixin dubtes en quant a la seva idoneïtat.

c)

Està prohibida la utilització de l'aigua de mar tant per el curat com per l'amassat dels formigons,
a no ser que la Direcció Facultativa dicti el contrari.

d)

Les aigües limitaran l’ exponent pH, i els continguts substàncies dissoltes, sulfats, ió clorur,
hidrats de carboni i substàncies orgàniques solubles en èter, segons s’especifica a l’article 27 de
l’ EHE.

1.4.4

Àrids.

Les condicions específiques que deuran complir els àrids constituents de qualsevol formigó col·locat
a obra seran les que es detallen a continuació:
a)

La naturalesa i la seva preparació seran tals que permetran garantir la resistència característica
que es sol·licita en el projecte, la durabilitat que correspongui i les demés característiques que
s'exigeixin en els documents del projecte.

b)

Seran vàlids tots aquells àrids que provinguin d'un jaciment natural, roques trinxades o escòries
siderúrgiques apropiades, així com altres productes que llur ús es trobi sancionat per la pràctica
o resulti aconsellable com a conseqüència d'estudis o assaigs realitzats a laboratori. En tot cas,
l'àrid escollit per realitzar el formigó caldrà que sigui aprovat per la Direcció Facultativa, d'acord
amb els controls que es detallen en el 5è apartat del present. Si no es tinguessin antecedents
d'un àrid en concret o es podés plantejar llur idoneïtat en la seva utilització, caldrà que es
realitzin els assaigs complementaris que la Direcció Facultativa estimi convenients.
No estarà permesa la utilització del sauló, (granit meteoritzat), ni àrids que continguin algun
tipus de matèria orgànica. Està totalment prohibida la utilització d'àrids que continguin pirites o
qualsevol altre tipus de sulfur o sulfat i els que continguin qualsevol varietat de guix.
Si són escòries siderúrgiques les que s'utilitzen com a àrid, caldrà que es comprovi si són
estables, és a dir, que no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos.

c)

Els àrids estaran compostos per al menys dues granulometries diferents, que s'identificaran
amb les sorres i les graves. Les primeres comprendran aquells àrids que passin per el sedàs de
4 mm; les segones, les graves, correspondran a l'àrid retingut en aquest mateix sedàs. S'entén
com a àrid total o simplement com a àrid el que per ell mateix o per barreja tingui les
proporcions de sorra i grava adequades per a fabricar el formigó.

d)

Els àrids caldrà que arribin a obra mantenint les característiques granulométriques de cada una
de llurs fraccions.

e)

A falta de referències específiques al respecte, la mida màxima de l'àrid es fixa en 20 mm, la
mínima en 0.59 mm, i el tipus trinxat. La modificació d'una d'aquestes dades de partida caldrà
que es faci amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. La mida màxima de l'àrid es fixa com la
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mínima obertura del sedàs pel que passa el 90% en pes, complint la condició necessària de que
el 100% de l'àrid utilitzat passi per el d'obertura doble de la abans referida; la mida mínima és la
del cedàs que reté el 90% en pes.
f)

L’ emmagatzematge dels àrids caldrà realitzar-lo de tal forma que quedin protegits d'una
possible contaminació per l'ambient i, especialment, pel terreny, no admetent-se que es
produeixi la barreja incontrolada de les diferents fraccions granulométriques. Caldrà establir les
mesures necessàries per que no es produeixin segregacions excessives dels àrids durant l’
emmagatzematge i el transport a l'obra.

g)

La Direcció Facultativa podrà demanar els albarans de subministrament del material, on hi
figuraran les següents dades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

1.4.5

Nom del subministrador.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Nom de la cantera.
Data de lliurament.
Nom del peticionari.
Tipus d’àrid.
Quantitat subministrada.
Designació de l’àrid (d/D).
Identificació del lloc de subministrament.
Granulometria de l’àrid.

Additius i addicions.

Els requeriments específics de la utilització dels additius i les addicions es detallen en els punts
següents:
a)

Es permetrà la utilització dels additius que s'estimi convenients, prèvia aprovació específica a
càrrec de la Direcció Facultativa, a partir dels resultats dels assaigs que es detallen en l'apartat
de control del present.

b)

Es vetllarà per una correcta dosificació d'aquests additius, tal i com estableixin els fabricants
corresponents, no superant en cap cas una dosificació en pes de més del 5% en la massa del
ciment.

c)

La identificació dels additius subministrats a obra estarà constituïda per un albarà a on hi
figuraran les següents dades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nom i direcció de l'Empresa subministradora.
Data del subministrament
Quantitat que se subministra
Denominació i designació de l'additiu.
Característiques físiques i químiques
Restriccions en llur utilització i dosificacions òptimes, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destí.
Referència de la comanda.
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El contingut d'aquest albarà es completarà adjuntant-hi un Full de Característiques del additiu
subministrat, en el que hi figuraran la naturalesa i proporció nominal de tots els components.
d)

Es prohibeix total i explícitament la utilització de cendres de qualsevol naturalesa en la
fabricació de tots els formigons que constitueixin l'obra.

1.4.6

Formigó fresc.

Les especificacions que fixen les propietats més significatives dels formigons en estat no endurit es
detallen a continuació:
a)

La consistència del formigó serà sempre plàstica, amb un assentament del Con d' Abrams
comprés entre els valors de 3 i 5 cm., amb una tolerància per els dos valors de ± 1.0 cm.. El
Contractista presentarà a la Direcció Facultativa les proporcions de la mescla i la relació
aigua/ciment (A/C) que donen lloc a tal consistència.

b)

Es podrà alterar la consistència, fins assolir la que sigui precisa per una correcta i eficaç posta
en obra del formigó, mitjançant la incorporació d'additius en la barreja, amb les condicions de
recepció i utilització esmentades en el subapartat anterior. L' aprovació del canvi de
consistència i de la incorporació d'additius correspondrà a la Direcció Facultativa, qui podrà
instruir l'execució dels assaigs que estimi oportuns per tal de consumar-la.
En aquest cas el control de consistència es farà previ a la incorporació dels additius, o bé
certificant mitjançant l’ albarà de subministrament que la relació A/C de la mescla garanteix una
consistència plàstica, amb els límits especificats anteriorment i compleixi els requeriments de
projecte.

c)

En qualsevol cas, es prohibeix l'addició d'aigua en la massa de formigó fresc, independentment
de l'objectiu que es pretengui aconseguir.

d)

Si es negociés el canvi de consistència amb l'Empresa Constructora, caldrà que aquesta
certifiqui que els encofrats que te previst utilitzar absorbeixen l'increment de les empentes,
especialment de les horitzontals, en l'execució dels elements verticals, com puguin ésser murs i
pilars. En aquest cas, la Direcció Facultativa podrà reservar-se el dret d’alterar el disseny del
sistema d' encofrat que estimi oportú.

e)

Els sistemes de compactat i vibrat del formigó a obra seran, com a mínim, els que la norma EHE
estableixi en correspondència amb la consistència del formigó. La Direcció Facultativa, però,
podrà establir el sistema de vibrat que consideri oportú, al marge de la consideració anterior.

1.4.7

Dosificació.

Per el que fa referència a la dosificació dels formigons, caldrà que es compleixin els següents
requeriments:
a)

Les quantitats dels materials, àrids, aigua i ciment, es xifraran en pes i es cenyiran a les que es
detallen en els plànols de projecte i a la memòria tècnica de l'estructura. Qualsevol modificació
d'aquests valors o de les característiques del material corresponents caldrà que sigui aprovada
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per la Direcció Facultativa, que podrà instruir els assaigs que cregui convenients per tal de
garantir la idoneïtat de les noves proporcions.
b)

En el cas de que s'alterés la dosificació abans esmentada caldrà constatar que la quantitat
mínima en pes de ciment per a metre cúbic de formigó endurit no serà menor dels límits
següents:
1) 200 Kg/m3 en formigons en massa.
2) 300 Kg/m3 en formigons armats, independentment de la quantitat d'armadura que tinguin.
i la màxima no sobrepassarà els 400 Kg/m3, sempre i quan la Direcció Facultativa no instrueixi
el contrari.

c)

Si s'estima convenient canviar el tipus d'àrid, la mida màxima o les proporcions d'aquest en la
barreja, caldrà que observi el mòdul granulomètric - àrea limitada per la corba que expressa la
relació obertura dels sedassos /tant per cent que passa, en pes, per cada sedàs -, l'eix
d'ordenades i la recta paral·lela al d' abcises que passa pel 100%, en paper semilogarítmic- que
es marca en els plànols. En el seu defecte, aquest valor serà de 5.20.

d)

En cas d'executar el formigó a peu d'obra, caldrà comprovar sistemàticament el contingut
d'humitat dels àrids, modificant la quantitat d'aigua de la barreja de cara a que el formigó
mantingui la consistència desitjada.

e)

El temps d'amassat del formigó no serà mai inferior a 2 minuts. L'ordre d'incorporació dels
diferents components en la barreja serà el que a continuació es detalla:
1er
2on
3er
4t

la meitat de la quantitat d'aigua.
el ciment i la sorra, simultàniament.
la grava i
la part restant d'aigua.

f)

A ser possible, es procurarà que la dosificació i l'amassat el realitzi sempre el mateix operari,
que serà competent i responsable, amb l'objecte d'aconseguir una homogeneïtat en l'execució
del formigó.

g)

Cada càrrega de formigó procedent de central formigonera aliena a l'obra anirà acompanyada d’
un full de subministrament, que estarà sempre a disposició de la Direcció Facultativa, en el que
hi figuraran les dades següents:
Nom de la central de fabricació del formigó.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Data de lliurament.
Nom del receptor.
Especificació del formigó subministrat:
La resistència característica del formigó i el contingut de ciment per metre cúbic de
formigó.
Tipus, classe, categoria i marca del ciment.
Consistència i relació aigua/ciment (A/C).
Mida màxima i mínima de l'àrid.
Tipus d'additiu, en el seu cas.
6) Indicació expressa que el ciment no te cap tipus de cendres.
1)
2)
3)
4)
5)
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7) Designació especifica del lloc del subministrament (nom i lloc).
8) Quantitat de formigó que la composa, en m3.
9) Hora que es carregà el camió.
10) Identificació del camió.
11) Hora límit per l'ús del formigó.
1.4.8

Formigó endurit.

Un cop endurit, el formigó caldrà que compleixi els requeriments que es detallen a continuació:
a)

Els formigons utilitzats per l'execució de tots els elements de l'obra de formigó armat -fonaments
i elements estructurals pròpiament dits- tindran la resistència característica que queda establerta
en la memòria i plànols de projecte. En el seu defecte, aquesta no serà inferior a 25.0 MPa., i
serà sempre compatible amb l’ ambient definit en la memòria. Els constituents d'elements
realitzats amb formigó en massa tindran una resistència característica de, al menys, 20.0 MPa,
a no ser que la Direcció Facultativa estableixi alguna altre condició al respecte.

b)

Els formigons, un cop fraguats, presentaran textures exemptes de coqueres i de zones en les
que s'apreciï la pèrdua de la pasta aglomerant.
L'acabat de les superfícies vistes no presentarà deficiències per falta d'homogeneïtat en la
massa de formigó, ni taques produïdes pels líquids desencofrants o fluorescències. En aquests
casos es seguirà fil parranda els plànols d’ especejament dels encofrats; cas de no existir, es
sol·licitaran a la Direcció Facultativa amb la suficient antelació.

c)

La Direcció Facultativa pot instruir la realització de proves de formigonat per tal de garantir un
acabat adient a els requeriments de projecte, o per certificar la durabilitat de qualsevol dels
elements formigonats.

1.4.9

Armadures.

Les prescripcions específiques per la definició de l'acer a disposar en l'interior de la massa de
formigó, amb l'objectiu de constituir el formigó armat i tant mateix les seccions compostes de perfils
laminats i formigó, es detallen a continuació:
a)

L'armament del formigó podrà estar constituït per barres d'acer corrugat, per malles electrosoldades d'acer corrugat i/o per perfils metàl·lics d'acer laminat. Les característiques dels
materials que constitueixen a els dos primers - barres corrugades i malles electrosoldades - es
detallen en els següents apartats; les característiques dels tercers - perfils laminats- queden
reflectides en el Plec de Condicions per l'execució i posta en obra de l'Estructura Metàl·lica.

b)

No és permesa la utilització de barres llises per l'armat de les peces de formigó, ni en el cas
dels ancoratges i unions de peces de l'estructura metàl·lica.

c)

La secció equivalent de les barres corrugades - relació entre el pes en grams i la longitud de la
barra en centímetres, multiplicada per el factor 7.85- no experimentarà oscil·lacions respecte al
diàmetre nominal de la barra superiors al 5%.

d)

Les barres d'acer corrugat tindran perfectament visibles les marques d’ identificació de llur límit
elàstic i tipus d'acer.
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e)

Les malles portaran una etiqueta en la que hi figuri la marca del fabricant i la designació de la
malla, d'acord amb la nomenclatura que estableix la normativa vigent EHE, en el article 31,
apartat 3er.

f)

El tipus d'acer utilitzat per l'execució de l'armat dels elements de formigó quedarà determinat en
els documents de projecte. En el seu defecte caldrà utilitzar-ne un del tipus B-500S, de límit
elàstic no inferior a 500.0 MPa. La Direcció Facultativa podrà modificar, però, aquesta condició
sempre que ho consideri oportú.
Les característiques mecàniques mínimes s'adequaran a la taula 31.2.a de l'article 31 de l’EHE.

g)

Determinats elements de formigó podran quedar reforçats per armadures d'acer galvanitzat. En
aquests casos, que s'indicaran convenientment en els documents de projecte, es disposarà una
protecció de galvanitzat de, al menys, 25 micres de metre, sempre i quan la Direcció Facultativa
no instrueixi el contrari.

1.4.10

Cintres, encofrats i motlles.

Els requeriments específics per a la recepció de les cintres, el encofrats i els motlles són els que es
detallen a continuació:
a)

Els elements d' encofrat no presentaran abonyegadures, trencaments ni fissures.

b)

Seran capaços de resistir les accions pròpies del procés de formigonat, sense presentar
deformacions ni assentaments, especialment sota l'acció del formigó fresc i dels procediments
utilitzats per realitzar llur compactació.

c)

Seran suficientment estancs de cara a que no es pugui produir la pèrdua del material
aglomerant.

d)

Com a desencofrants tant sols estarà permesa la utilització de vernissos antiadherents,
compostos de silicones, productes a base d'olis solubles en aigua, o el que consideri la Direcció
Facultativa. Queda prohibida la utilització del gas-oil, la grassa corrent o productes semblants,
que podessin alterar l'aspecte i propietats mecàniques i de durabilitat dels paraments de les
peces de formigó.

e)

Els encofrats i motlles podran ser de fusta, tàblex, acer o bé teflon, sempre i quan els
documents de projecte o la Direcció Facultativa no determinin un tipus concret d'encofrat.

f)

El contractista queda obligat a aportar un document amb les característiques tècniques i
condicions d’utilització dels elements d’apuntalament.

1.5
1.5.1

Execució.
Condicions generals.

El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per la realització dels treballs
d'execució dels elements de formigó. A tal fi, caldrà que observi les següents puntualitzacions:
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a)

Restarà a compte del Contractista la conservació en perfectes condicions de les conduccions
públiques d'aigua, gas, electricitat, telèfon, clavegueram, etc., així com el manteniment en perfecte
estat de les construccions o elements de jardineria que pertanyin a les finques contigües a l'obra.

b)

Tanmateix, anirà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o desperfectes que
s'haguessin produït per efecte de l'execució dels elements de formigó.

c)

Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti d'estar fora de
servei, es donarà avís a la Direcció Facultativa, a fi de que aquesta decideixi la solució més
convenient.

d)

Deuran efectuar-se els entibaments necessaris per a garantir la seguretat de les operacions i la
bona execució dels treballs, tot i en el cas de no haver estat expressament instruïdes a tal
efecte per la Direcció Facultativa.

e)

El Contractista estarà obligat a disposar tots els mitjans que la Direcció Facultativa estimi
oportuns per a realitzar l'obra. S' inclouen en aquest concepte els sistemes d'extracció i
eliminació de les aigües que podessin aparèixer, tan degudes a moviments del nivell freàtic com
per l'acumulació de l'aigua de pluja, així com la instal·lació dels punts de llum i connexió a les
xarxes elèctrica general i de clavegueram, segons correspongui.

f)

En cap cas el Contractista estarà facultat per variar per el seu compte les dimensions, posició,
nombre de elements, armadura, geometria, procediment constructiu o tipus de qualsevol dels
elements de formigó, sense el vist i plau de la Direcció Facultativa. Podrà, no obstant, expressar
la conveniència d'efectuar aquells canvis que estimi oportuns, de forma que l'Arquitecte Director,
si ho troba adequat, pugui aplicar-los en l'execució de l'obra.

g)

El Contractista s'assegurarà que l’ emmagatzematge de material sobre els elements ja
construïts no modifiquin les hipòtesis de càlcul que s'han tingut en compte en el seu disseny.
Qualsevol dubte al respecte, especialment per desconeixent d'aquestes hipòtesis, es consultarà
a la Direcció Facultativa per que determini la viabilitat de la solució.

1.5.2

Replanteig.

L'inici de les tasques de l'execució dels elements de formigó tindran com a punt de partida les
relatives a llur replanteig. Per aquest concepte es vetllarà que es satisfacin els següents punts:
a)

La senyalització del replanteig dels fonaments es realitzarà amb mitjans perdurables,
replantejant de nou quan, per alguna raó, s'hagin perdut les referències ja replantejades
anteriorment. Serà aconsellable situar els contorns i els eixos dels elements estructurals a
executar, marcant-los amb pintura, guix de color o blauet sobre la capa de formigó de neteja, pel
cas dels fonaments o sobre els encofrats, en la resta.

b)

El Contractista no tindrà dret a cap tipus d'abonament com a conseqüència d'errors de
replanteig que l'hi podessin ésser imputables. Si existís divergència entre dos plànols o
documents de projecte, el Contractista estarà obligat a comunicar aquesta a la Direcció
Facultativa, perquè es manifesti donant prioritat a un o l'altre. De no fer-ho així, no podrà
argumentar error en el projecte, en el supòsit de haver optat per la solució incorrecta.
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c)

Les dimensions de qualsevol element emparat per aquest Plec de Condicions no es modificaran
per sobre les toleràncies que l'hi corresponguin, especificades per cada element més endavant,
sense coneixement de la Direcció Facultativa. Tanmateix, no es podrà variar llur posició
absoluta ni relativa, si no és amb el vist i plau de l'Arquitecte Director.

1.5.3

Posta en obra del formigó. Prescripcions generals.

El Contractista deurà vetllar pel compliment de les següents condicions de caràcter general,
referents a la posta en obra del formigó. Tanmateix, vetllarà perquè es materialitzin les de caràcter
més específic, que es tindrà ocasió de detallar més endavant en altres subapartats.
Les referides condicions es sintetitzen en els següents termes:
a)

Sota cap concepte estarà permesa la posta en obra de masses de formigó que acusin un
principi de fraguat. Tampoc s'acceptarà aquest formigó encara que se li afegeixi aigua.

b)

És permesa la col·locació del formigó mitjançant llur abocat directe des de cubilot o element
semblant, mitjançant bomba, per injecció o be gunitat.

c)

En l'abocament i col·locació de les masses de formigó, inclús quan aquestes operacions es
realitzin de forma contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les mesures
oportunes per evitar la segregació dels àrids. En referència a això, estarà prohibit formigonar
elements de forma que la caiguda lliure del formigó superi els 2.0 metres d'alçada.

d)

No es col·locaran a obra tongades de formigó de gruixos superiors als que es puguin compactar
correctament amb els mitjans disponibles i previstos per fer-ho.

e)

No es procedirà al formigonat de l'element que correspongui fins que la Direcció Facultativa no
hagi donat el seu vist i plau respecte a la col·locació d'armadures, distàncies d'aquestes als
paraments, estat de les superfícies que han de rebre al nou formigó, solapaments, etc.

f)

El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb el pla prèviament acordat
conjuntament pel Contractista i la Direcció Facultativa.

g)

La compactació de la massa, feta amb els mitjans que ja han quedat definits en el subapartat
4.6, punt e), es farà amb la intenció d'eliminar els buits i de que s'obtingui un perfecte tancat de
la massa, sense que arribi a produir-se segregació. La compactació deurà fer-se fins que s'iniciï
el flux de la pasta aglomerant a la superfície de l'element.
Els aparells mecànics utilitzats per a vibrar la massa de formigó seran interiors, de freqüències
superiors a els 6000 cicles per minut. La forma de compactar en aquests casos serà submergint
ràpida i profundament l'aparell dins de la massa, retirant-lo lentament i a velocitat constant. Si es
formigona per tongades, el vibrador caldrà que penetri a l'interior de la capa de formigó anterior.

h)

Les juntes de formigonat, de no estar especificades en els documents de projecte, les fixarà la
Direcció Facultativa. Podran diferenciar-se dos tipus de juntes: el primer l'integraran les
executades mitjançant l'ajuda d' encofrats provisionals i el segon deixant que el formigó adopti
per sí sol una pendent del ordre dels 45º. La Direcció Facultativa podrà adoptar qualsevol de les
dues solucions per a realitzar aquestes juntes.
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Abans d’ abocar la nova massa de formigó, en qualsevol dels casos anteriors, caldrà, en primer
lloc, netejar la superfície del formigó amb raspall de pues d'acer, xorrejat de sorra o qualsevol
altre procediment que, a més d'eliminar la polsina i el morter existents, deixi a la vista l'àrid; en
segon, aplicar sobre la junta una resina epoxi com a màxim 30 minuts abans de procedir al
formigonat de la segona tongada de formigó. En les especificacions particulars dels elements
estructurals es concreten els detalls a tenir en compte en cada cas.
Es prohibeix formigonar directament sobre o contra superfícies de formigó que hagin sofert els
efectes de les gelades. En aquests casos caldrà eliminar les parts danyades, prèvia
comunicació a la Direcció Facultativa.
i)

Abans de procedir al formigonat, es netejaran amb la màxima cura les superfícies a on el
formigó tingui que abocar-se, tenint cura que les barres d'acer no tinguin adherències de fang,
òxid o qualsevol element que dificulti la perfecta adherència del formigó amb l'esmentada
armadura.

j)

Se suspendran les tasques de formigonat sempre que hi hagi la previsió de que en les 48 hores
posteriors al formigonat puguin baixar les temperatures per sota dels zero graus centígrads.
Si fos precís formigonar en aquestes condicions climàtiques, s'adoptaran les mesures oportunes
per a garantir que, durant el fraguat i primer enduriment del formigó, no es produeixin
alteracions locals ni globals en els elements corresponents, ni mermes permanents de
resistència del material per efecte de la gelada.

k)

La temperatura de la massa del formigó en el instant de abocar-la no serà inferior a els 5 graus
centígrads i la dels elements que la tenen que rebre no serà inferior a els 0 graus.

l)

Podran utilitzar-se additius anticongelants, prèvia autorització expressa de la Direcció
Facultativa. Pot escalfar-se l'aigua d'amassat fins un màxim de 40 graus centígrads i escalfar els
àrids fins a la mateixa temperatura.

m)

Si, per contra, cal formigonar amb temperatures ambient altes, es vetllarà perquè no es
produeixi l'evaporació de l'aigua d'amassat, en especial durant el transport. En aquestes
situacions de calors excessives es protegiran els encofrats i els elements que estiguin exposats
directament al sol i que, a la vegada, hagin de rebre al formigó.
Per sobre d'una temperatura ambient de 40 graus centígrads es suspendrà el formigonat, a no
ser que s'adoptin mesures especials que hauran de ser acordades per la Direcció Facultativa.

n)

Durant el fraguat i primeres edats del formigó, s'assegurarà que llur humitat es mantingui,
adoptant les mesures adequades. Aquestes mesures es perllongaran un mínim de deu dies, o el
que fixi la Direcció Facultativa en cada cas. Aquest manteniment de la humitat es podrà fer
regant els encofrats i paraments de la peça en qüestió, sense que es produeixi un rentat del
àrid, o be utilitzant productes que mantinguin aquest grau d´ humitat, que deurà aprovar la
Direcció Facultativa.

o)

Les dimensions de les fissures per retracció del formigó en el procés de fraguat no seran
superiors a les que prescriu la normativa vigent, en correspondència amb el grau d'agressivitat
de l'ambient a on l'element s'ubiqui, o les condicions que estableixi la Direcció Facultativa.
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p)

El començament de la descàrrega del formigó des de l’equip d’ amassat del subministrador, en
el lloc de fabricació, marca l’inici del temps de lliurament i recepció del formigó, que es
perllongarà fins finalitzar la descàrrega d’aquest.

q)

Resta expressament prohibida l’addició en el formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original de la massa fresca. No obstant, si
l’assentament en el con d’Abrams és menor que l’ especificat, el subministrador podrà afegir
additiu fluïdificant per augmentar-lo fins assolir la consistència prescrita, sense que aquesta
sobrepassi les toleràncies indicades per l’ EHE. Per aquest menester l’element de transport
(camió formigonera) estarà equipat amb el corresponent equip dosificador d’additiu i capacitat
per reamassar el formigó fins dispersar totalment l’additiu afegit. El temps de reamassat serà de,
al menys, 1 min/m3, sense ésser mai inferior a 5 min.

1.5.4

Posta en obra del formigó armat. Prescripcions generals respecte a les armadures.

El Contractista deurà vetllar per el compliment de les següents condicions de caràcter general,
referents a la posta en obra del formigó armat. Tanmateix, vetllarà perquè es materialitzin les de
caràcter més específic, que es tindrà ocasió de detallar més endavant en altres subapartats.
Aquestes condicions generals es detallen tot seguit:
a)

Les armadures es col·locaran a obra netes i sense d'òxid no adherent, pintura, grassa o
qualsevol altre substància perjudicial. Es disposaran lligades entre sí i falcades convenientment,
de manera que no puguin moure’s en el procés de formigonat, garantint, a més, que quedaran
perfectament envoltades de formigó, sense deixar coqueres.

b)

Es prohibeix la utilització simultània d'acers de característiques mecàniques diferents en un
mateix element estructural, així com acers que provinguin de reciclatge, a no ser que la Direcció
Facultativa ho contradigui per escrit.

c)

Les armadures s'ajustaran a els documents de projecte, especialment en la llargada, posició
relativa, diàmetre, longituds de solape i ancoratge i doblegat de patilles d'ancoratge.

d)

El doblegat d'armadures es farà sempre per mitjans mecànics, en fred i a velocitat moderada.
Està prohibit el redreçament de colzes.
Els radis de doblegament de les armadures es dimensionaran d'acord amb el criteris que
estableix la norma EHE, en el seu article 31.2.
La Direcció Facultativa podrà ordenar la realització d'assaigs amb líquids penetrants, per tal de
determinar l'aparició de fissures en el procés de doblegat.

e)

L'ancoratge d'armadures es farà preferentment, i sempre que sigui possible, per perllongació
recta, podent-les fer també per patilles o per soldadura, en aquest ordre de preferència.
Les longituds d'ancoratge a considerar seran les que s’especifiquen a la taula 1.
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Diàmetre
de la barra
(mm.)
6
8
10
12
16
20
25
32
40

HA-25
Longitud d’ancoratge
(cm.)
Posició I Posició II
15
25
20
30
25
40
30
45
40
60
60
85
95
135
155
220
240
340

HA-30
Longitud d’ancoratge
(cm.)
Posició I Posició II
15
25
20
30
25
40
30
45
40
60
55
75
85
115
140
190
210
300

HA-35
Longitud d’ancoratge
(cm.)
Posició I Posició II
15
25
20
30
25
40
30
45
40
60
50
75
75
110
125
175
200
270

Taula 1: Longituds d’ancoratge de barres corrugades tipus B-500S
Si l'ancoratge es fa amb l'ajuda de patilles, les longituds anteriors es podran reduir un 30% en el
cas de barres treballant a tracció.
f)

L' empalmament d'armadures es podrà fer per maneguets roscats, per solapament o per
soldadura, amb aquest ordre de preferència. Les longituds de solapament de les barres que
treballin a tracció seran del doble de les establertes en la taula de longituds d'ancoratge anterior;
les separacions de les barres empalmades no serà superior a 4∅ ni inferior a 1∅ de la barra de
major diàmetre.
Si l' empalmament es realitza per soldadura, podrà fer-se mitjançant soldadura a topà o per
soldeig del solapament. En el primer cas, serà preceptiu el control per a raigs X de cada unió
soldada, exigint-se una qualificació mínima de 2; en el segon cas, la unió, es farà amb cordons
de longitud 5 vegades el diàmetre de la barra, cada 10 cm.., a banda i banda dels rodons. El coll
d'aquests cordons, serà de la meitat del diàmetre de la barra i la quantitat de parelles de
cordons es relaciona en la taula 2. No es podran empalmar per soldadura de solapament barres
de diàmetre superior a 25 mm.

Diàmetre de la barra
(mm)
12
14
16
20
25

Nombre de parelles
de cordons
1
1
1
1
2

Taula 2: Nombre de cordons de soldadura en unions de barres amb soldadures de l’empalmament.
g)

Les distàncies entre barres serà tal que permetin un formigonat correcte i adoptaran el valor
més restrictiu del següents.
1) Dos centímetres.
2) El diàmetre de la barra més gran.
3) 1.25 vegades de la mida màxima de l'àrid.
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h)

En referència als recubriments o distàncies mínimes de les armadures als paraments, es fixen
les que estableix la norma EHE, en el article 37, apartat 2.4, en funció de la classe d’exposició
que determina l’article 8.2 de l’ EHE. Els documents de projecte o, per defecte, la Direcció
Facultativa fixaran quina es l'agressivitat del ambient en cada cas.

i)

Cas que, per alguna raó (durabilitat, protecció en front a incendis, utilització de grups de barres,
etc.) l’armament principal presentés un recubriment superior als 50 mm, es disposarà una
armadura de repartiment (engraellat) al bell mig del gruix del recubriment a la zona de tracció,
amb una quantia geomètrica del 5 per mil de l’àrea de recubriment en el cas de barres de
diàmetre igual o inferior a 32 mm i del 10 per mil per a barres superiors a aquell diàmetre, fins i
tot en els casos que els plànols no ho expressin.

j)

Es garantirà, mitjançant la disposició de separadors i calçadors, la posició prevista de
l’armadura. En atenció a això i al compliment de l’article 37.2.5 de l’ EHE, caldrà que aquests
restin constituïts per materials resistents a l’alcalinitat del formigó i no indueixi la corrosió a les
armadures. Solament s’admetran separadors conformats amb morter, formigó, plàstic rígid o
material similar i que hagin estat concebuts per a la tasca. Es prohibeix l’ús de fusta, ceràmica i
qualsevol tipus de material residual de construcció, encara que sigui formigó; si han de quedar
vistos es prohibeix que siguin metàl·lics.
Els separadors es disposaran amb una cadència que no superarà els valors que estableix la
taula 3.

k)

Tota armadura incident perpendicularment contra un parament exterior de la peça a formigonar
disposarà de la corresponent patilla d’ancoratge, encara que l’armadura pugui semblar que
teòricament no treballa, fins i tot en els casos que no s’ expliciti en els plànols. Les patilles
d’ancoratge seran, com a mínim, de 20 cm. de longitud o el 70% del cantell de la peça que
ferralli.

Elements superficials
horitzontals (lloses, forjats,
sabates, etc.)
Murs
Bigues
Suports

Element
Graella inferior

Distància màxima
50 ∅ o 100 cm.

Graella superior

50 ∅ o 100 cm.

Cada graella
Separació entre graelles

50 ∅ o 100 cm.
100 cm.
100 cm.
100 ∅ o 200 cm.

Taula 3: Cadència per la disposició de separadors
1.5.5

Prescripcions generals per a la posta en obra de les cintres, els encofrats i els motlles.

En l'execució de les cintres, els encofrats i els motlles caldrà observar les prescripcions generals
que a continuació es detallen:
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a)

Amb l'objectiu de complir els requeriments relatius a la neteja de les superfícies i encofrats que
tenen que rebre el formigó, es disposaran elements dels mateixos practicables, per a poder-la
fer efectiva.

b)

Els encofrats deuran permetre la retracció lliure del formigó en el procés del fraguat.

c)

Els productes desencofrants no deixaran rastre en les superfícies dels elements de formigó ni
regalimaran per les superfícies de l‘ encofrat. Per altre banda, no impediran o seran
incompatibles amb una ulterior aplicació dels revestiments o la execució d'una possible junta de
formigonat.

d)

Els diferents elements que constitueixen els motlles i/o els encofrats, així com els estintolaments
i les cintres, es retiraran sense produir sotragades i cops contra l'estructura, disposant, si els
elements són de certa importància o la Direcció Facultativa ho estima oportú, gats hidràulics,
falques o altres mecanismes amortidors. Les operacions de desencofrat no es portaran a terme
fins que l'element en qüestió no garanteixi la capacitat portant necessària i s'acreditin unes
deformacions acceptables. La Direcció Facultativa podrà instruir la realització dels assaigs
corresponents per tal de poder fixar el moment del desencofrat dels diferents elements.

e)

Els elements d' encofrat i/o apuntalament, un cop col·locats a obra, seran autoestables. El
Contractista quedarà obligat a comunicar a la Direcció Facultativa per escrit el tipus i
característiques dels elements d'apuntalament que utilitzi, especialment en el formigonat de
lloses massisses i sempre que les alçades de l'encofrat sobrepassin els tres metres.

f)

Les toleràncies de l’ encofrat, en quan al replanteig, dimensions, planeïtat i plomat seran les que
es dedueixin de la norma corresponent del element a formigonar, sense que la variació en
suports i jàsseres pugi ésser superior a els 5 mm. per a moviments locals, ni menors que la
mil·lèsima de la llum pel conjunt.

g)

Quan es disposin elements per atirantar o separadors per fixar la posició dels motlles, caldrà
que abans s'hagin estudiat els procediments per a treure’ls o la forma de dissimular-los en obra.

h)

No s'ompliran les coqueres o defectes que s'apreciïn en el formigó al desencofrar sense
autorització prèvia de la Direcció Facultativa.

i)

Quan el tems transcorregut entre l'execució de l' encofrat i el formigonat sigui superior a quinze
dies, caldrà fer una revisió exhaustiva d'aquell abans del formigonat.

j)

Si els encofrats són de fusta o d’ algun altre material absorbent de l’ humitat, just abans de
formigonar caldrà regar perfectament la superfície que ha de rebre el formigó, de cara a evitar
que aquella absorbeixi l’aigua d’amassat.

1.5.6

Reparacions.

Quan s'executi erròniament algun element constructiu o be, per qualsevol causa, quan un element
quedi malmès a conseqüència d'un accident o manipulació indeguda d'algun utillatge, es procedirà a
la seva reparació fins que compleixi els requisits que estableix el projecte, observant els següents
punts:
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a)

Quan es detecti qualsevol tipus d'anomalia en l'execució o en la conservació durant el període
d'obra d'un determinat element de formigó armat, es comunicarà inmediatament a la Direcció
Facultativa, aportant una descripció escrita i un croquis de la mateixa.

b)

En cas de que es produïssin coqueres, oclusions o s'apreciés una segregació dels àrids d'una
determinada massa de formigó, es procedirà al sanejament de les capes de formigó no
satisfactori, fins trobar una superfície del mateix que compleixi les característiques resistents,
d'aspecte i demés connotacions descrites en el present Plec de Condicions. Llavors, s'aplicarà
sobre dita superfície un pont d'unió a base de resina epoxi, observant estrictament les
condicions de preparació i aplicació que estipuli el fabricant, i es reomplirà amb un morter de
reparació com a mínim de les mateixes característiques mecàniques que el que constitueix la
massa referida.
En cas que l'element ja hagi entrat en càrrega o que la quantitat de formigó a incorporar sigui
superior al 5% del que constitueix una secció que contingui per la part malmesa, com a material
de reblert es disposarà morter d'alta resistència.

c)

En el cas que, per una manca de suficients elements separadors, moviment de l'encofrat o altre
circumstància, restin armadures a la vista o amb recobriments inferiors als previstos en projecte,
es procedirà a disposar algun mecanisme o solució que garanteixi el mateix grau de protecció
que el previst.
Per això, el Contractista escollirà un dels procediments constructius que s'especifiquen a
continuació, el qual serà aprovat explícitament per la Direcció Facultativa. Els esmentats
procediments són els següents:
Aplicació de pintura protectora: S'aplicarà en tota la zona on no es satisfaci el recobriment
previst en projecte. El procés constructiu consistirà en una neteja amb aigua a pressió o xorrejat
de sorra del parament de formigó on calgui aplicar la pintura i l'aplicació d'aquesta segons les
condicions que especifiqui el seu fabricant.
Redreçament de les armadures: Es realitzarà en tota la zona on no es satisfaci el recubriment
previst en projecte. El procés constructiu consistirà en el repicat del formigó per a deixar
l'armadura exempta, el redreçat de l'armadura observant les condicions de doblegament de
barres que estableix la norma EHE i la incorporació de formigó o morter reparador per a
reconstituir la geometria prevista de l'element. Aquesta última tasca es farà aplicant sobre la
superfície de formigó de la zona repicada un pont d'unió a base de resina epoxi, observant
estrictament les condicions de preparació i aplicació que estipuli el fabricant, i es formigonarà
amb un formigó de les mateixes característiques que el que constitueix l'element.
Si l'element a reparar ja hagués entrat en càrrega o la quantitat de formigó a incorporar fos
superior al 5% del que constitueix una secció que contingui la part repicada, com a material de
reblert es disposarà morter d'alta resistència.
Regruix de morter: Es realitzarà en tota la zona on no es satisfaci el recubriment previst en
projecte. El procés constructiu consistirà en netejar la totalitat de la superfície que ha de rebre el
morter mitjançant un xorrejat de sorra, l'aplicació d'un pont d'unió a base de resina epoxi i
l'estesa de un gruix de morter reparador no inferior a un centímetre.

d)

Quan es detecti una falla en l'aplomat, una desviació o una alteració de les dimensions dels
elements de formigó armat, sempre i quan satisfacin les condicions de tolerància especificades
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més endavant, es procedirà a repicar o suplementar la peça fins que assoleixi les condicions
geomètriques que especifiqui la Direcció Facultativa o estableixi el projecte.
En el cas de que calgui repicar, caldrà fer-ho un centímetre en escreix, de manera que es pugui
aplicar sobre el parament tractat el procés constructiu descrit pel cas de la reparació de
recubriments mitjançant la tècnica del regruix de morter, descrit a l'apartat b) anterior; quan es
tracti de suplementar, s'aplicarà també aquest mateix procediment, sense necessitat de repicar
el parament que rebrà el morter.
e)

Quan un element quedi afectat per un accident o altre situació que el danyi perceptiblement,
caldrà reparar-lo d'acord amb els procediments abans descrits, o consultar a la Direcció
Facultativa la forma més adient de fer-ho per tipus d'element i agressió esdevinguts.

1.5.7

Elements de fonamentació.

Per l'execució dels elements de la fonamentació caldrà consultar el Plec de Condicions per
l'Execució de la Fonamentació, en els apartats a on es detallen les condicions específiques de cada
element.
1.5.8

Forjats.

Els requeriments de tipus específic per la posta en obra i execució dels forjats, excepte les lloses
massisses que es detallen a continuació, caldrà consultar-los a els Plecs de Condicions de
l'Execució dels Forjats.
1.5.9

Lloses massisses.

L'execució de les lloses massisses, exceptuant les de fonamentació i les de subpresió detallades en
el Plec de Condicions per l'Execució de la Fonamentació, quedarà establerta pels punts que es
detallen a continuació i que complementen als de caràcter més general, ja detallats també en
subapartats anteriors. Els referits punts són els següents:
a)

Estarà permesa la introducció de juntes de formigonat, sempre i quan es notifiqui a la Direcció
Facultativa la intenció de fer-les, per tal de que instrueixi la posició, forma i condicions de les
mateixes. A falta d'indicació al respecte, caldrà que aquestes es solucionin fora dels punts a on
es prevegin concentracions d'esforços importants. Al respecte, cal establir que aquesta es farà a
una distancia d'un cinquè (1/5) de la llum sobrepassada.
La forma de les juntes serà a uns 45°, deixant que sigui el mateix formigó el que adopti la
inclinació, eliminant, per tant, tot encofrat. El formigonat addicional que completa la junta es farà
havent netejat amb un raspall de pues d'acer la superfície inclinada del formigó de la primera
tongada, i havent-li aplicat una pintura a base de resina epoxi, com a màxim 30 minuts abans de
l'operació de formigonat.

b)

L'armament tipus de les lloses massisses consistirà en dues capes d'armadura en forma de
graella, de cadència i diàmetre segons plànols, completada amb una sèrie de creuetes de
punxonament embegudes en els recolzaments i encastaments en pilars i suports, del mateix
cantell que el de la llosa, i un congreny continu situat al perímetre. Les armadures de graellat
estaran compostes per un armament bàsic i, ocasionalment, un de reforç, segons plànol. Aquest
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últim armament, el de reforç, no es disposarà quan coincideixi en direcció i posició amb una de
les branques de les creuetes embegudes abans esmentades, de tal manera que l'armament
d'aquestes últimes substituirà el de la llosa.
c)

Les graelles d'armadura quan arribin als contorns de la llosa estaran proveïdes de patilles
d'ancoratge de 20 cm. de llargada i s'estendran de forma contínua en tota la superfície,
descomptant els recobriments corresponents. No s'admetrà la col·locació d’ engraellats
electrosoldats o manufacturats a taller per la realització de la malla de base, a no ser que la
Direcció Facultativa aprovi el contrari, prèvia proposta del Contractista, en la que adjuntarà
forma i dimensions dels panells d'engraellat.
Tant l'armadura de la graella superior com la de la inferior s'organitzarà en dues capes, una per
l'armadura longitudinal i l'altre per la transversal, incloent-hi en cada una d'elles l'armat bàsic i el
de reforç.
El recobriment mínim de qualsevol de les armadures de la llosa, incloses les de les jàsseres
embegudes, serà el que es detalla més amunt.
L'armadura de la llosa pròpiament dita - els engraellats- es situarà per l'exterior de les creuetes
i congrenys embeguts.

d)

L'empalmament de les barres que constitueixen l'armadura bàsica de llosa i la de les jàsseres
embegudes s'executarà per prolongació recta, en zones a on no existeixin puntes d'esforç. Si no
existeix cap instrucció especifica de la Direcció Facultativa al respecte, aquest solapament es
farà de tal manera que el seu eix estigui a un cinquè (1/5) de la llum entre pilars o eixos dels
elements que la suportin.

e)

Les armadures estaran proveïdes dels mecanismes necessaris per tal de garantir que en el
procés de ferrallat i en el posterior de formigonat no es produeixin moviments ni enfonsaments
de les mateixes, respectant, a més, les distancies als paraments. Al respecte s’observaran les
condicions expressades a la taula 3 de l’apartat 1.5.4 del present Plec de Condicions.

f)

Els caps dels pilars que hauran de suportar a la llosa estaran enrassats amb la cota inferior de
la llosa, podent penetrar com a màxim una profunditat igual al recobriment de les armadures
inferiors, cas en el qual serà precís netejar convenientment el cap del pilar abans de procedir al
formigonat.

g)

Les toleràncies admeses en l'execució de les lloses vindran donades per les que es detallen a
continuació:
1)

Dimensió del cantell total:
-0.0 mm.
+20 mm.

2)

Dimensió del cantell útil:
-0.0 mm
+20 mm

3)

Paral·lelisme entre paraments inferior i superior:
relativa 1%
absoluta 2%
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1.5.10

Jàsseres.

A l'execució de les jàsseres es vetllarà pel compliment de les següents condicions específiques.

a)

Estarà permesa la introducció de juntes de formigonat en els elements, sempre i quan es
notifiqui a la Direcció Facultativa la intenció de fer-les, per tal de que ella instrueixi la posició,
forma i condicions de les mateixes.
A falta d’indicació al respecte, caldrà que aquestes se solucionin fora dels punts a on es
prevegin concentracions d'esforços importants, com, per exemple, a una distancia d'un cinquè
(1/5) de la llum entre pilars.
La forma de les juntes serà a uns 45°, deixant que sigui el mateix formigó el que adopti la
inclinació, eliminant, per tant, tot encofrat. El formigonat addicional que completa la junta es farà
havent netejat amb un raspall de pues d'acer la superfície inclinada del formigó de la primera
tongada i havent-hi aplicat una pintura a base de resina epoxi, com a màxim 30 minuts abans de
l'operació de formigonat.

b)

L'empalmament de les armadures s'executarà per prolongació recta, en zones a on no existeixin
puntes d'esforç. Si no existeix cap instrucció especifica de la Direcció Facultativa al respecte,
aquest solapament es farà de tal manera que el seu eix estigui a un cinquè (1/5) de la llum entre
pilars.

c)

L'armament d'aquests elements consistirà en una caixa formada per barres longitudinals
superiors i inferiors, estreps i, en ocasions, armadura de pell, de dimensions tal i com
s'especifica en els plànols. En determinats casos, especialment en jàsseres planes, en els
recolzaments es disposaran creuetes de punxonament, segons plànols.

d)

Els caps dels pilars que hauran de suportar a la jàssera estaran enrassats amb la cota inferior
de la mateixa, podent penetrar com a màxim una profunditat igual al recobriment de les
armadures inferiors, cas aquest en el que serà precís netejar convenientment el cap del pilar,
abans de procedir al formigonat.

e)

Les armadures estaran proveïdes dels mecanismes necessaris per tal de garantir que en el
procés de ferrallatge i en el posterior de formigonat no es produeixin moviments ni
enfonsaments de les mateixes, respectant, a més, les distancies als paraments. Al respecte
s’observaran les condicions expressades a la taula 3 de l’apartat 1.5.4 del present Plec de
Condicions.

f)

Preferiblement les jàsseres de cantell deuran ésser formigonades d'un sol cop, de la mateixa
manera que les jàsseres de secció transversal en T. Si hi hagués l'impossibilitat de realitzar-les
d'aquesta manera, caldrà netejar la junta de formigonat amb un raspall de pues d'acer i aplicar
una resina epoxi com a màxim 30 minuts abans de procedir al formigonat que completi
l'element.
El Contractista tindrà present que fer una jàssera en dues fases no implica que acabada la
primera l'element estigui capacitat per a suportar les càrregues del forjat, a no ser que
s'especifiqui en els documents de projecte o ho estableixi la Direcció Facultativa.
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g)

Les toleràncies admeses en l'execució d'aquests elements vindran donades per les que es
detallen a continuació:

1.5.11

1)

Dimensió del cantell total:
-0.0 mm
+20 mm

2)

Dimensió del cantell útil:
-0.0 mm
+20 mm

3)

Paral·lelisme entre paraments inferior i superior:
relativa 1%
absoluta 2%

Pilars.

Per l'execució dels pilars de formigó armat es prendran de base, a més de les especificacions
generals, les que es detallen a continuació, de caràcter més particular.
a)

Estarà permesa la introducció de juntes de formigonat en els elements, sempre i quan es
notifiqui a la Direcció Facultativa la intenció de fer-les. A falta d’indicació al respecte, caldrà que
aquestes es facin en direcció horitzontal o, en el cas de pilars desplomats, en direcció normal al
seu eix.
Per a realitzar la junta, caldrà netejar la superfície del formigó abocat en la primer tongada amb
un raspall de pues d'acer fins a deixar vist l'àrid, per tal d'assegurar la continuïtat del formigó.

b)

L'empalmament de les armadures de dos pilars consecutius s'executarà per prolongació recte,
excepte en els pilars de l'ultima planta, que es doblegaran convenientment per solapar-la amb la
del forjat o jàssera que suportin.
Les armadures dels pilars, no obstant, estaran lleugerament desviades en el seu cap –grifades
– amb inclinacions no superiors al 20% respecte la vertical, per tal que el solapament amb les
armadures del pilar del nivell següent no es produeixi en els plans paral·lels als paraments del
pilar. Les longituds de solapament de les armadures dels pilars, tret d'indicació contraria de la
Direcció Facultativa, seran les corresponents a la posició I de la taula 1.

c)

Quan es produeixi un canvi de secció transversal del pilar igual o inferior de 5 cm., i sempre que
la forma de la secció transversal es mantingui, no caldrà adoptar cap consideració respecte a
llur posta en obra. Per contra, si el canvi es superior a 5 cm., o existeix variació de forma del
pilar - de rodó passa a quadrat o viceversa, per exemple- es reduirà a la meitat la separació
dels estreps dels pilars que concorren en el nus en els últims 50 cm. o en una distància igual a
la dimensió del cantell útil dels mateixos, la més restrictiva, tan pel pilar superior com per l’
inferior. A l'hora, es doblegaran les armadures del pilar inferior com si es tractés d'un pilar
d'última planta i s'hi encastarà, amb les longituds d'ancoratge que correspongui i sense
reduccions, les barres d'armat del pilar de la planta següent, d’ acord amb els plànols de detall
adjunts.
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Si, en qualsevol cas, el canvi proposat fos, en senti ascendent, d'un pilar més petit a un de més
gros, caldrà que es consulti a la Direcció Facultativa la forma de realitzar-lo, a no ser que ja
s'hagi detallat en els documents de projecte.
d)

En el cas de pilars que tinguessin formes irregulars tant en planta com en el seu
desenvolupament en alçada, caldrà que el Contractista faci un replanteig de llur forma i la
presenti a la Direcció Facultativa, perquè aquesta estableixi les consideracions de forma i
organització de les armadures més convenients, sempre i quan aquestes consideracions no es
trobin reflectides en els documents de projecte.

e)

L'armadura dels pilars consistirà en una caixa formada per, al menys, quatre barres
longitudinals en pilars de secció rectangular o quadrada, situades en els seus vèrtex, o sis
uniformement repartides en el perímetre en els de secció circular, a més de una sèrie de cèrcols
que lligaran les barres longitudinals, situats amb una cadència no superior al 75% de la
dimensió mínima de la secció transversal del pilar.

f)

Les armadures estaran proveïdes dels mecanismes necessaris per tal de garantir que en el
procés de ferrallatge i en el posterior de formigonat no es produeixin moviments ni
enfonsaments de les mateixes, respectant, a més, les distancies als paraments. Al respecte
s’observaran les condicions expressades a la taula 3 de l’apartat 1.5.4 del present Plec de
Condicions.

g)

Les toleràncies admeses en l'execució dels pilar són les que es detallen a continuació:

1.5.12
a)

1)

Desploms:
1/500 de l'alçada o 10 mm,la més restrictiva de les dues.

2)

Errors de replanteig:
De corriments de l'eix:
De dimensions:

<= 25 mm
± 10 mm

3)

Alçada:
El valor del recobriment de l'armadura de l'element que suportin o 20 mm,
la més restrictiva de les dues.

4)

Variació de les dimensions transversals:
De cantell útil:
-10 mm
+20 mm
De dimensions exteriors: ±20 mm

Murs de càrrega i pantalles.

Estarà permesa la introducció de juntes de formigonat en els murs, tant verticals com
horitzontals, que s'avindran a el que estableixin els documents de projecte o, en el seu defecte,
al que consideri la Direcció Facultativa.
Quan es tracti de la introducció de juntes horitzontals, caldrà netejar la superfície del formigó
abocat en la primera tongada amb un raspall de pues d'acer fins deixar vist l'àrid, per assegurar
la continuïtat del formigó
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b)

L' empalmament de les armadures de dos murs consecutius en alçada s'executarà per
prolongació recte, excepte en els murs de l'ultima planta, que es doblegaran convenientment
per solapar llur armadura amb la del forjat o jàsseres que suportin; l'empalmament d'armadures
en sentit horitzontal sempre es farà per prolongació recte, tret d'indicació contraria en els
plànols.
Les longituds de solapament de les armadures dels murs, tret d'indicació contraria en els plànols
o de la Direcció Facultativa, seran les que es detallen a la taula 3 de l’ apartat 1.5.4.

c)

Quan es produeix un canvi de secció transversal del mur, contat en sentit vertical, superior a 5
cm.., caldrà doblegar les armadures del mur inferior com si es tractés d'un mur d'última planta i
encastar-hi, amb les longituds d'ancoratge que corresponguin, les barres d'armat del mur de la
planta següent.

d)

L'armadura dels murs o pantalles consistirà en un engraellat ortogonal a dues cares, rematat
amb uns congrenys per l'interior del mur i per tot el perímetre, inclosos, en aquest últim, els dels
forats i perforacions, de diàmetre de les barres longitudinals i transversals segons els plànols.
Podrà afegir-se un armament de reforç que es col·locarà en el mateix pla que el dels
engraellats, formant, en total, dues capes d'armadura a cada banda de mur (veure condicions
específiques per l'armat de les lloses, apartat 1.5.7, punt d).

e)

Les armadures estaran proveïdes dels mecanismes necessaris per tal de garantir que en el
procés de ferrallatge i en el posterior de formigonat no es produeixin moviments ni
enfonsaments de les mateixes, respectant, a més, les distancies als paraments. Al respecte
s’observaran les condicions expressades a la taula 3 de l’apartat 1.5.4 del present Plec de
Condicions.

f)

En el cas d’ un mur de formigó no exposat directament al vent no quedarà lliure d'apuntalaments
ni de trava en el període de construcció de l'edifici en una alçada del doble de la prevista en
projecte; si hi resta exposat, aquesta alçada no serà superior a la definitiva.

g)

Les toleràncies admeses en l'execució dels murs són les que es detallen a continuació:
1) Desploms: 1/500 de l'alçada o 10 mm, la més restrictiva de les dues.
2) Replantejament:

3) Alçada:

de corriments de l'eix: <= 25 mm
de dimensions: ± 10 mm
El valor del recobriment de l'armadura de l'element que suportin
o 20 mm, la més restrictiva de les dues.

4) Variació de les dimensions transversals:
de cantell útil:

-10 mm
+20 mm
de dimensions exteriors:±20 mm

1.5.13

Làmines

En l'execució de les làmines, tant llises, plegades, com nervades, caldrà observar, a més dels
requeriments generals, les condicions d'execució que a continuació s'especifiquen:
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a)

Estarà permesa la introducció de juntes de formigonat, sempre i quan es notifiqui a la Direcció
Facultativa la intenció de fer-les, per tal que ella instrueixi la posició, forma i condicions de les
mateixes. A falta de indicació al respecte, caldrà que aquesta es solucioni fora dels punts a on
es prevegin concentracions d'esforços importants.
La forma de les juntes serà normal a la superfície, disposant l'encofrat que fos precís. La
següent tongada de formigó es presentarà sobre la superfície abans esmentada, havent-la
netejat amb un raspall de pues d'acer i havent-li aplicat una pintura a base resina epoxi, com a
màxim 30 minuts abans de l'operació de formigonat.

b)

L'armament tipus de les làmines consistirà en una o dues capes d'armadura en forma de
graella, de cadència i diàmetre segons plànols, completada ocasionalment amb una xarxa
entrecreuada de congrenys i jàsseres embegudes, del mateix cantell que la làmina, i un
congreny continuo situat en el perímetre. Les graelles d'armadura s'estendran de forma
contínua en tota la superfície de la làmina, descomptant els recobriments corresponents,
disposant, les barres que la constitueixin, de patilles d'ancoratge de 10 cm. de longitud. No
s'admetrà la col·locació de graelles electrosoldades o manufacturades a taller per la realització
de la malla de base, a no ser que la Direcció Facultativa aprovi el contrari, prèvia proposta del
Contractista, en la que adjuntarà forma i dimensions dels panells d'engraellat.
En el cas de resoldre la làmina amb dues capes d'armadura, tant l'armadura de la graella
superior com la de la inferior s'organitzarà, a la vegada, en dues capes, una per l'armadura
longitudinal i l'altre per la transversal, incloent-hi en cada una d'elles l'armat bàsic i el de reforç,
situant-se, a més, per l'exterior de les jàsseres embegudes i congrenys.
El recobriment mínim de qualsevol de les armadures de la làmina, incloses les de les jàsseres
embegudes, serà el que es detalla més amunt en l'apartat de recobriments, en funció del grau
d’exposició de l’element.

c)

L'empalmament de les barres que constitueixen l'armadura bàsica de làmina i la de les jàsseres
embegudes s'executarà per prolongació recte, en zones a on no existeixin puntes d'esforç. Si no
existeix cap instrucció especifica de la Direcció Facultativa al respecte, aquest solapament es
farà de tal manera que el seu eix estigui a un cinquè (1/5) de la llum entre pilars o eixos dels
elements que la suportin.

d)

Les armadures estaran proveïdes dels mecanismes necessaris per tal de garantir que en el
procés de ferrallatge i en el posterior de formigonat no es produeixin moviments ni
enfonsaments de les mateixes, respectant, a més, les distancies als paraments. Al respecte
s’observaran les condicions expressades a la taula 3 de l’apartat 1.5.4 del present Plec de
Condicions.

e)

Els caps dels pilars o elements que hauran de suportar a la làmina estaran enrassats amb la
cota inferior de la mateixa, podent penetrar com a màxim una profunditat igual al recobriment de
les armadures inferiors, en aquest cas serà precís netejar convenientment el cap del pilar abans
de procedir al formigonat.

f)

Caldrà que el Contractista s'avingui al pla d'obres detallat en el projecte o en la memòria
tècnica. Si aquest no s'hagués previst, el Contractista en proposarà un a la Direcció Facultativa,
per tal de que aquesta l'aprovi.
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g)

Les tasques de desencofrat caldrà realitzar-les d'acord amb un procés constructiu establert a
priori. Aquest procés quedarà definit en els documents de projecte i, en el seu defecte, el
Contractista caldrà que en proposi un per tal de que la Direcció Facultativa l'aprovi.

h)

Les toleràncies admeses en l'execució de les làmines vindran donades per les que es detallen a
continuació:

1.6

1)

Dimensió del cantell total:
-0.0 mm
+20 mm

2)

Dimensió del cantell útil:
-0.0. mm
+20. mm

3)

Paral·lelisme entre paraments inferior i superior:
relativa 1%
absoluta 2%

Control.

El present Plec de Condicions contempla les consideracions per a portar a terme el nivell de control
requerit en el projecte, segons els termes que estableix l' EHE”. Aquest apartat complementa el Pla
de Control específic del projecte.
El Contractista està obligat a realitzar les proves, assaigs i controls que la Direcció Facultativa
consideri oportuns, en els termes que es detallen a continuació.
La central de producció tindrà disponible i perfectament documentat un control de producció, que
complirà l’ordre del ministeri d’indústria del 21/12/95.
1.6.1

Ciment.

La certificació de la idoneïtat dels ciments utilitzats a l'obra s'obtindrà realitzant els assaigs i proves
que a continuació es detallen, o mitjançant Certificats de Garantia expedits pel Laboratori o
Laboratoris que, prèviament, que s'hagin establert.
Els assaigs a els que s'ha fet referència abans es detallen en els següents termes:
a)

Abans de començar l'obra i cada vegada que es modifiquin tan la forma, com l'empresa de
subministrament del material, es realitzaran els assaigs necessaris per a certificar que els
continguts de matèries primeres i compostos químics i les característiques mecàniques, físiques
i químiques que estableix la Norma RC-03 en el seu Annex, apartat 2on, són dins els marges
tolerables. Tanmateix, pels ciments de característiques especials, la campanya d'assaigs es
complementarà amb els precisos per a constatar que compleixen els requeriments que
s'especifiquen en l'apartat 3er de l'annex de la mateixa normativa.

b)

Quan el ciment faci més de un més que estigui envasat, ja sigui dins de sacs o a l'interior d'una
sitja, es realitzaran les proves necessàries per a determinar llur corba de fraguat i resistències
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mecàniques a tres i set dies, amb els termes que estableix l’ EHE, en el seu article 26, apartat
2on.
Cada tres mesos es realitzaran, com a mínim, els següents assaigs:
1)
2)
3)
4)
5)

Pèrdua al foc.
Residu insoluble.
Principi i fi de fraguat.
Resistència a compressió.
Estabilitat de volum.

c)

Es rebutjaran tots aquells ciments que no superin satisfactòriament cadascuna de les proves
abans esmentades, a no ser que la Direcció Facultativa consideri el contrari.

d)

Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini el
Pla de Control del Projecte.

1.6.2

Aigua.

La certificació de la idoneïtat de l'aigua d'amassat i curat dels formigons utilitzats a l'obra s'obtindrà
realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen:
a)

Abans de començar l'obra, cada tres mesos i cada vegada que es modifiqui la forma de llur
subministrament, es realitzaran els assaigs que siguin precisos per tal de que es garanteixi que
l'aigua utilitzada compleix amb tots els requeriments que estableix la norma EHE, en l’ Article
27.

b)

Es rebutjaran aquelles aigües que no superin satisfactòriament totes i cadascuna de les proves
abans esmentades, a no ser que la Direcció Facultativa consideri el contrari.

c)

Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini el
pla de control del projecte.

1.6.3

Àrids.

La certificació de la idoneïtat dels àrids - sorres i graves -, utilitzats per a preparar els formigons de
l'obra, s'obtindrà realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen o mitjançant Certificats
de Garantia expedits pel Laboratori o Laboratoris que, prèviament, que s'hagin establert.
Els assaigs a els que s’ ha fet referència es detallen en els següents termes:
a)

Abans de començar l'obra, cada vegada que es modifiqui tant la forma com l'empresa de
subministrament del material, que es modifiqui llur ús o que estableixi la Direcció Facultativa, es
realitzaran els assaigs necessaris sobre una mostra representativa dels àrids, per a certificar
que les seves condicions físico-mecàniques, de granulometria i coeficient de forma s'adapten a
les que estableix l’ EHE en el seu article 28. Tanmateix, es controlarà cada mes que la mida
màxima de l'àrid compleix amb els requeriments de projecte.
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b)

Es rebutjaran sistemàticament tots aquells àrids que no compleixin qualsevol dels requeriments
referits en el article 28 de l’ EHE.

c)

Es rebutjaran, també, quan es detectin variacions del 10% en llur mida màxima, quan la mida
sigui superior a la mida establerta, o no arribi al 70% de la que es sol·licita en projecte.

d)

Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini el
Pla de Control del Projecte.

1.6.4

Additius.

La certificació de la idoneïtat dels additius utilitzats per a preparar els formigons de l'obra s'obtindrà
realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen o mitjançant Certificats de Garantia
expedits pel fabricant que prèviament s'hagi establert.
Els assaigs a els que s'ha fet referència es detallen en els següents termes.
a)

Abans de començar l'obra, cada vegada que es variï la forma o empresa de subministrament
del material, que es modifiqui l' ús o que així ho estableixi la Direcció Facultativa, es realitzaran
el assaigs necessaris o es sol·licitaran els Certificats de Garantia corresponents dels additius.

b)

Els controls s'efectuaran sobre una campanya d'assaigs previs del formigó, tal i com estableix
l'article 29é de l’ EHE, amb els requeriments específics que es detallen més endavant en el
subapartat 1.6.6.1.-.

c)

Es comprovarà que el compost objecte d'aquest apartat no ataca a les armadures, ni causa
efectes secundaris contraproduents de qualsevol mena a la massa de formigó.

d)

Es comprovarà periòdicament que la dosificació en pes de l’ additiu queda dins de les
toleràncies que estipuli el fabricant, i es comprovarà també que la marca i el tipus d'additiu no es
modifiquin.

e)

Es rebutjaran sistemàticament tots aquells additius i/o formigons que contradiguin qualsevol de
les indicacions fetes anteriorment.

f)

Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini el
Pla de Control del Projecte.

1.6.5

Formigó fresc.

La certificació de la idoneïtat del formigó fresc rebut a l'obra directament de la central formigonera o
confeccionat a peu d'obra s'obtindrà realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen.
a)

Tota unitat de formigó rebuda o be tota amassada feta a peu d'obra deurà sotmetre’s a la prova
de l’ assentament del Con d'Abrams o a la verificació de la seva relació A/C, d’acord amb el que
s’especifiqui a l’albarà. Alhora es comprovarà que a l’albarà hi figurin totes les dades requerides
per aquest Plec de Condicions.
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b)

Es comprovarà que la temperatura de les masses de formigó rebudes a obra no sigui inferior a 5
graus centígrads i que els elements que les han de rebre no la tinguin per sota dels 0°.

c)

Es rebutjaran totes aquelles masses de formigó que presentin assentaments del Con d'Abrams
fora de les toleràncies permeses, segons l'article 30é, apartat 6é de l’EHE. Tanmateix, correran
la mateixa sort aquelles partides de formigó que no respectin les condicions de temperatura
especificades en el punt b) anterior.

d)

Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini el
Pla de Control del Projecte.

1.6.6

Formigó endurit.

El següent apartat fa referència a els controls a que s'han de sotmetre les patides de formigó ja
endurit, en el que, també, s'esmenten els criteris d'acceptació o rebuig d'aquestes partides.
Aquests controls s'organitzen segons quatre tipologies diferents que es detallen a continuació.
1.6.6.1

Assaigs previs.

Es realitzaran sempre que es vulgui determinar les propietats tant resistents com d'una altre mena
d'una dosificació de formigó en concret, o sigui necessari obtenir un formigó de determinades
característiques, del que no es disposen dades fidedignes per llur producció.
Aquests assaigs es portaran a terme amb suficient antelació a la realització de l'obra i segons els
següents requeriments:
a)

S'efectuaran en un Laboratori homologat i acordat per les dues parts, Contractista i Direcció
Facultativa.

b)

Caldrà que, abans de procedir a la seva materialització, el Contractista s'assabenti, mitjançant
consulta a la Direcció Facultativa, de quines són les característiques que es volen constatar de
la barreja, a no ser que s'hagin detallat específicament en els documents de projecte.

c)

L’ assaig es farà sobre quatre series de provetes procedents d’amassades diferents, de sis
provetes cadascuna per assaig que es desitgi.

d)

Es considerarà una resistència correcte del formigó si la resistència mitja obtinguda en cada
amassada compleix la relació següent:
fcm ≥ fck+ 8 (N/mm2)

1.6.6.2

Assaigs característics.

Es realitzaran sempre que es vulgui confirmar la idoneïtat d'una determinada dosificació o un
determinat formigó, sempre amb anterioritat a llur posta en obra.
Aquest tipus d'assaig, que podrà anar precedit pels detallats en el subapartat anterior, es portarà a
terme segons el següents requeriments.
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a)

S'efectuaran per un Laboratori homologat i consensuat per les dues parts, Contractista i
Direcció Facultativa.

b)

Les provetes que s'extreguin per a realitzar els assaigs es conservaran a peu d'obra, exposades
a agents atmosfèrics semblants, sinó iguals, als dels elements de formigó definitius.

c)

L'assaig s'estendrà a sis amassades com a mínim per a cada tipus de formigó i el nombre mínim de
provetes a assajar serà de 6.

d)

Les resistències mitges, xi, de cada amassada es consideraran satisfactòries si es compleix la
relació:
x1+x2-x3 >= fck

essent x1,x2 i x3 les resistències mitges a trencament de les provetes de les diferents amassades,
ordenades totes de menor a major.
1.6.6.3

Assaigs de control.

Corresponen als que s’ han d’ anar fent sistemàticament i en els termes que es detallarà més
endavant, a mida de que es vagi realitzant l'obra. Serviran, doncs, per conèixer quina es la
resistència dels formigons utilitzats per l'execució dels elements estructurals de l'edifici. El tipus de
control a realitzar serà segons la modalitat 3, d’acord amb el criteri de l’article 88 de l’ EHE.
Aquests assaigs es realitzaran segons els següents requeriments.
a)

S'efectuaran per un laboratori homologat que compleixi l’establert en el Reial Decret 1230/1989 del
3 d’octubre de 1998 i acordat per les dues parts, Contractista i Direcció Facultativa.

b)

El nombre mínim de provetes a extreure de cada amassada serà de quatre (4). Una es trencarà a 7
dies, i les altres tres s'assajaran a 28. Es recomana, però , d’ extreure’n dues més i deixar-les en
reserva amb la intenció de poder constatar la resistència a trencament de l'amassada més enllà del
període de fraguat teòric, en el cas de que a 28 dies no s'hagués assolit la resistència desitjada. La
conservació d'aquestes dues provetes addicionals serà a càrrec del laboratori d’assaig designat i,
en el seu cas, es perllongarà fins que les resistències obtingudes siguin satisfactòries.

c)

Les provetes s'extrauran a obra i es conservaran i trencaran segons les normes UNE 83.301/84,
UNE 83.303/84 i UNE 83.304/84.

d)

La resistència característica es determinarà de la següent manera, a partir de les resistències
mitges, xi, obtingudes de cada amassada, i:
- Si el nombre d'amassades es inferior a 6:

f

ck

= K n xi

- Si el nombre d'amassades es igual o superior a 6:
f ck = 2x

x1 + x 2 + ... + x m -1 - _ xi
xm K n
m-1
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Per ambdós casos el valor de m s'obté en funció del nombre d'amassades N:
m= N/2, si N és parell i
m= (N-1)/2, si N és senar
i el valor de kn pren els valors que estableix la taula 88.4.b de l’ EHE, en funció de la
classificació del subministrador del formigó (A, B o C). Cas de no haver estat aportada aquesta
classificació, es considerarà que aquesta és de la classe C a tots els efectes.
e)

Es rebutjarà tot formigó del que s'obtinguin resistències característiques inferiors a les que constin
en els documents de projecte, amb les toleràncies que figuren en la taula 4, sense que l'aplicació
d'aquestes toleràncies comporti donar per bo un formigó de resistència característica inferior a els
22.0 MPa, excepte en els pous de fonaments que aquesta cota es podrà reduir a 18 MPa.

f)

Cas que no es compleixi el criteri i es sol·licités una comprovació d’un o varis elements de
l’estructura, les despeses ocasionades per la comprovació restaran a càrrec del Contractista.

g)

Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini el
Pla de Control del Projecte.

Element
Pilons

Pous de fonamentació
Sabates aïllades.
Sabates corregudes
Lloses de fonamentació
Murs de contenció

Murs pantalla

Enceps
Micropilons
Elements prefabricats
Forjats reticulars
Lloses massisses
Forjats unidireccionals.
Forjats de xapa plegada
Jàsseres

Definició de lots
20 unitats
500 m2
100 m3
100 m3
500 m2
100 m3
80 ml
1000 m2
100 m3
5 dames
1000 m2
100 m3
500 m2
100 m3
18 unitats
quantitat diària
2 plantes
1000 m2
100 m3

Criteris d’acceptació o
rebuig
10%

Nombre de provetes
per lot
6

20%
> 18.0 Mpa
10%

6

10%

6

10%

6

10%

6

15%

6

Segons tipologia d’element constructiu
10%

6

2 plantes
10%
50 ml
100 m3
Pilars
4 amassades
5%
Làmines.
500 m2
10%
Murs de càrrega
100 m3
NOTA: El lot quedarà definit per la quantitat més restrictiva de les que es citen en el quadre

6

6

6
6

Taula 4:Definició de lots, criteris d'acceptació o rebuig i nombre d'amassades pel control del formigó.
1.6.6.4

Assaigs d'informació.
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Corresponen a els que caldrà realitzar a requeriment de la Direcció Facultativa, amb la finalitat de
documentar-se del valor real de la resistència a trencament d'un o varis elements estructurals, o be
amb l'objectiu de constatar determinades característiques fisico-químiques del formigó.
La realització de campanyes d'aquest tipus d'assaig s'atendrà a les següents consideracions:
a)

Es diferenciaran quatre tipologies d'assaig:
1) de fabricació i trencament de provetes formigonades i conservades en les mateixes
condicions ambientals que els elements de formigó a assajar.
2) d'extracció i trencament de testimonis en elements ja construïts,
3) de campanyes d'assaigs no destructius - proves escleromètriques, ultrasons, etc.
4) de determinació del contingut de ciment, de la porositat i de la relació aigua - ciment.

b)

Les condicions específiques les establirà en cada cas la Direcció Facultativa.

c)

Els criteris de acceptació o rebuig d’una determinada partida es basaran en el càlcul de la
resistència característica, segons el procediments referits en l'apartat anterior, punt c),
admetent-se les mateixes toleràncies en la baixa de resistència, més un 5%, o bé detectant
valors del contingut de ciment, de la relació aigua/ciment i/o de la porositat diferents en un 10%
als que s'hagin definit en els documents de projecte o hagi establert la Direcció Facultativa,
sempre i quan aquestes toleràncies no disminueixin la seguretat de l’element o elements
sotmesos a comprovació.

d)

Cas que la Direcció Facultativa ho estimi convenient, es procedirà a la realització de l’assaig de
contingut de ciment, d’acord amb la metodologia empírica que estableix l’article 37.3.2 de l’
EHE.

e)

Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini el
Pla de Control del Projecte.

1.6.7

Acer.

El nivell de control de l’acer serà el catalogat per l’article 90.1 de l’ EHE com a Control a Nivell
Normal.
A no ser que la Direcció Facultativa ho instrueixi expressament per escrit, prèvia petició de la
Contracta, no s’admetran a obra acers que no siguin Productes Certificats.
Els acers subministrats a obra es sotmetran als assaigs que es citen segons el detall següent:
a)

Abans de començar l'obra, cada vegada que es variï la forma o empresa de subministrament
del material o cada 20 tones d'acer de cada sèrie de diàmetres (sèrie fina, per diàmetres iguals
o inferior a 10 mm, sèrie mitjana, per diàmetres compresos entre els 12 i els 20 mm, i sèrie
grossa, per diàmetres de calibre superior), caldrà que es porti a terme un assaig de verificació
de la secció equivalent, de verificació de la geometria dels ressalts i de doblegat i redreçament,
sobre dues provetes de cada lot.
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b)

Tanmateix, es realitzaran assaigs, en nombre de dues vegades en tota l'obra o be cada vegada
que es sobrepassin les 40 tones d'acer de cada diàmetre, de determinació del límit elàstic, de
càrrega de trencament i d'allargament en trencament. Aquest assaig es realitzarà sobre una
proveta de cada diàmetre.

c)

Independentment del nivell de control de l'obra i en el cas de requerir unions d'armadures per
soldadura, es realitzaran els assaigs i controls d'aquestes, en els termes que es detallen en el
Plec de Condicions per la Posta en Obra de l'Estructura Metàl·lica, en el nombre que determini
la Direcció Facultativa al respecte. Tanmateix es comprovarà abans la soldabiliat de l’acer,
d’acord amb l’ especificat en l’article 90.4 de l’ EHE.

d)

Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini el
Pla de Control del Projecte.

Els criteris d'acceptació o rebuig de les partides assajades es cenyiran als que estableix l' EHE, en
el seu article 90.5.
1.6.8

Execució.

El control sistemàtic l'efectuarà la Direcció Executiva supervisat per la Direcció Facultativa, o, en el
seu cas, qui aquesta designi, fent-ho sobre tots aquells elements que estimi oportuns, especialment
sobre els que es reflecteixen en les taules 95.1.a i 95.1.b. de l’article 95.1 de l’ EHE, amb la
freqüència i la intensitat que es consideri oportú, en funció del nivell de control que s'estableixi en
els documents de projecte.
1.7

Seguretat.

Les condicions generals de seguretat per la posta en obra del formigó armat les determina el Pla de
Seguretat i Salut del projecte, document que s'adjunta al present.
S'insisteix, però en els següents punts:

a)

Tota persona que visiti, transiti o treballi en l'espai delimitat i catalogat com a afectat per l'obra
portarà el corresponent casc i calçat de seguretat homologats.

b)

S'evitarà la permanència o pas de persones per sota les càrregues suspeses, acotant
perfectament les àrees de treball.

c)

Se suspendran els treballs d'execució dels elements exteriors de formigó quan estigui plovent,
nevant o existeixi vent amb una velocitat superior als 50 Km/h, especialment en l'execució de
murs i pilars o dels elements que portin implícita l'existència de bastides per la seva execució.
En el cas de vents forts es retiraran els materials i les eines que podessin caure.

d)

Cada dia es revisarà l'estat dels aparells d'elevació - grues, ascensors, etc.- i cada tres mesos
es realitzarà una revisió total dels mateixos.

e)

Els operaris encarregats del muntatge o manipulació de les armadures aniran proveïts de
guants i calçat de seguretat, cinturó de seguretat i portaeines.
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f)

Les armadures es penjaran per realitzar llur transport per mitjà de bragues ben entrelligades i
proveïdes de pestells de seguretat.

g)

Els operaris que manipulin el formigó portaran guants i botes que protegeixin la seva pell del
contacte amb el mateix.

h)

Per la instal·lació d'energia elèctrica per proveir als elements auxiliars, com formigoneres,
vibradors, ets., es disposarà a l'arribada dels conductors d'escomesa un interruptor diferencial,
segons el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" i per la seva posta a terra es
consultarà la NTE IEP "Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra".

i)

Quan la posta en obra del formigó es realitzi per un sistema de bombeig, els tubs de conducció
estaran convenientment ancorats i es posarà especial cura en netejar la canonada després del
formigonat, doncs la pressió de sortida dels àrids pot ésser causa d'accident.

j)

Quan s'utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de doble aïllament.

1.8

Criteris d' amidament i abonament.

Els criteris d' amidament, per tal de comptabilitzar les partides que intervenen en els elements de
formigó, es concreten en els següents punts:
a)

Els amidaments es referiran als plànols acceptats per les dues parts - Contractista i Direcció
Facultativa -, durant la fase de replanteig o, en el seu defecte, als plànols de Projecte.

b)

Correran a càrrec del Contractista totes les despeses corresponents a l'adequació dels
elements de formigó que presentin alguna anomalia geomètrica o de qualsevol tipus, fruit d'una
mala execució; especialment es tindrà cura dels despreniments de terres en l'execució de pous,
murs i pantalles de contenció.

1.8.1

Formigó.

M3 de volum de formigó segons mides de projecte i amidat segons les especificacions de la D.T.
(Direcció Tècnica), amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la D.F (Direcció Facultativa).
Tractament de cura amb producte filmògen:
M2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T.
Deducció de la superfície corresponent a forats:
Forats <=1.00 m2: no es dedueixen
Forats entre 1.00 i 2.00 m2: es dedueix el 50%
Forats > a 2.00 m2 es dedueix el 100%
L’EXECUCIÓ DE LA UNITAT D’OBRA INCLOU LES OPERACIONS SEGUENTS:
- Portada d’eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris previstos a l’Estudi o Pla de
Seguretat i Salut corresponent.
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- Col·locació de bastides, traves i/o apuntalaments necessaris.
- Preparació del suport i límit del formigonament.
- Humectació del suport o encofrat, col·locació del formigó amb cubilot, bomba de formigonar o
mitjans manuals, vigilància de l’encofrat durant el formigonament, vibrat del formigó, formació de
junts de construcció, dilatació i de formigonat, anivellació de l’acabat.
- Acabat remolinat de la superfície amb mitjans manuals i/o mecànics.
- Formació de pendents segons indicacions dels plànols de projecte.
- Curat i protecció del formigó.
- Retirada d’eines i mitjans auxiliars de la zona de treball.
- Neteja de la zona de treball.
1.8.2

Armadures.

Kg de pes de les barres col·locades segons mides de projecte, en funció del pes teòric de les
mateixes, amidat segons les especificacions de la D.T. (Direcció Tècnica), amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F. (Direcció
Facultativa).
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric; per a poder utilitzar un altre valor diferent del
teòric, cal l’acceptació expressa de la D.F
Malla electrosoldada: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri
inclou les pèrdues i increment de material corresponents a retalls, cavalcaments i empalmaments.
La repercussió de minves, cavalcaments, diferencies pes teòric - pes real, patilles, etc. es contempla
en el preu unitari, mitjançant un increment del rendiment ( 1,05 kg de barra d’acer per kg. de barra
ferrallada.
L’EXECUCIÓ DE LA UNITAT D’OBRA INCLOU LES OPERACIONS SEGUENTS:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

- Portada d’eines i mitjans auxiliars al lloc de treball
- Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris previstos a l’Estudi o Pla de
Seguretat i Salut corresponent.
- Col·locació de bastides, traves i/o apuntalaments necessaris.
- Neteja del fons dels encofrats.
- Col·locació dels separadors.
- Tallat i doblegat de les armadures
- Neteja dels empalmaments i armadures a col·locar.
- Muntatge a l’obra de les armadures i el seu lligament.
- Emplaçament de les armadures muntades i el seu lligament.
.- Col·locació de les armadures de muntatge i separadors.
- Deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte.
- Col·locació de tubs metàl·lics d’intal·lacions i soldadura de les armadures
- Formació de junts i col·locació dels materials necessaris.
- Col·locació de mecanismes i barres en paraments horitzontals i verticals per l’empalmament
amb altres elements estructurals.
- Les armadures ancorades a elements de formigo existents inclouen també: perforació del
formigó, neteja del forat, injecció del adhesiu al forat i immobilització de l’armadura durant el
procés d’assecat de l’adhesiu.
- Col·locació de maneguets en els empalmaments de barres segons indicacions en plànols de
projecte.
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.

- Retirada d’eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- Neteja de la zona de treball

1.8.3

Encofrats.

M2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el
formigó.
La superfície corresponent a forats interiors s´ ha de deduir de la superfície total d’acord amb els
criteris següents:
Forats d’ 1.00 m2 com a màxim: no es dedueixen.
Forats de més de 1,00 m2: es dedueix el 100%.
Als forats que no es dedueixen, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats.
L’EXECUCIÓ DE LA UNITAT D’OBRA INCLOU LES OPERACIONS SEGUENTS:
.

.
.
.
.
.
.

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

- Portada d’eines i mitjans auxiliars al lloc de treball
.- Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris previstos a l’Estudi o Pla de
Seguretat i Salut corresponent.
- Col·locació de bastides, traves i/o apuntalaments necessaris.
- Col·locació de tubs metàl·lics d’instal·lacions
- Muntatge i col·locació de tots els element necessaris per l’encofrat d’elements verticals i
horitzontals.
- Aplomat i anivellament de l’encofrat
- Col·locació dels llits de repartiment, sota l’apuntalament.
- Encofrat de l’element i col.locacio dels mitjans d’apuntalament i auxiliars necessaris.
.- Replanteig i col·locació de l’encofrat segons especejament indicat en plànols de detall o per
indicació de la D.F.
- Replanteig del límit del formigonament.
- Pintat de les superfícies interiors de l’encofrat amb producte desencofrant.
- Execució de passos d’instal·lacions necessaris.
- Humectació de l’encofrat si és de fusta.
- Formació de junts de construcció i dilatació i col·locació dels materials necessaris.
- Tapament dels junts irregulars de l’encofrat amb fusta.
- Segellat de junts de taulers per evitar fuites de lletada.
- Col·locació de metxinals previstos en el projecte o per indicacions de la D.T.
- Col·locació dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements.
- Realització de motllures i goterons.
- Col·locació de matavius a criteri de la D.F.
- Col·locació de tubs de pvc per a protegir els tirants o barres diwidag.
- Col·locació i extracció dels tirants y segellat dels forats amb morter M 40 a.
- Desencofrat i neteja dels materials d’encofrar.
- Retirada d’eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- Neteja de la zona de treball.
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1.9

Normativa.

DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”
DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación”
EHE, “Instrucción de hormigón estructural”.
N.C.S.R.-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”.
NBE EF-96,
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón
armado o pretensado
NBE RC-97,

Instrucción para la recepción de cementos

NTE EHU,

Estructuras hormigón. Forjados unidireccionales

NTE EHV,

Estructuras hormigón. Vigas

NTE EHR,

Estructuras hormigón. Soportes

NTE EHR,

Estructuras hormigón. Forjados reticulares

Pliego de Condiciones Generales de la Edificación. Facultativas y Económicas. Consejo Superior de
los Colegios de Arquitectos de España. Madrid 1989
1.10

Normativa complementària

EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”
Parte 2-1: Acciones en estructuras densidades, pesos propios y cargas exteriores

EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
Parte 1: Bases de proyecto

EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-4: Reglas generales hormigón de árido ligero de textura cerrada.

EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-3: Reglas Generales

Elementos y estructuras prefabricados de hormigón
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte I–I: Reglas generales y reglas para edificación

EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-5: Reglas generales estructuras con tendones de pretensado exteriores o no adherentes.

EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
Parte I-I: Reglas generales

Reglas generales y reglas para edificación
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(suplementos de la UNE-ENV 1993-1-1)
EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.

EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.
Parte 1-2: Reglas generales proyecto de estructuras sometidas al fuego.

EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contención de tierras y aspectos geotécnicos.

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-1: Reglas generales acciones sísmicas y requisitos generales de las estructuras.

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-2: Reglas generales

Reglas generales para edificios
NTE-ECG, “Cargas gravitatorias”
NTE-ECR, “Cargas por retracción”
NTE-ECS, “Cargas sísmicas”
NTE-ECT, “Cargas térmicas”
NTE-ECV, “Cargas de Viento”
NTE-EAF, “Forjados”
NTE-EAV, “Vigas”
NTE-EHU, “Forjados unidireccionales”
NTE-EHV, “Vigas”
NTE-EHS, “Soportes”
NTE-EHR, “Forjados reticulares”
NTE-EFL, “Fábrica de ladrillo”
NTE-EFB, “Fábrica de bloques”
NTE-WXV, “Vigas”
NTE-EXS, “Soportes”
NTE-CEG, “Estudios geotécnicos”
NTE-CPI, “Pilotes in situ”
Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno. H.P.8-96.
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
Manual para el cálculo de Tablestacas. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
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1.1

Objectius

Documentar la recepció de materials i els treballs relatius a l'execució i posta en obra dels elements
constituïts per estructura mixta, d'acord amb la Memòria Tècnica i amb els plànols de projecte.

1.2

Condicions de partida

1.2.1

Documentació prèvia

Abans de procedir a realitzar les tasques relatives a l'execució dels elements d'estructura mixta, caldrà
que el Contractista redacti un document a on hi adjunti els següents conceptes:
a) Certificat de haver examinat el lloc a on s'hi executaran els treballs, incidint amb els temes de
localització d'estructures existents, registres i línies de serveis públics, tant en funcionament com
no.
b) Certificat de haver realitzat un estudi respecte a l'accessibilitat del solar, tan a nivell local -entrades i
sortides dels vehicles de subministrament de material- com global, estudiant, en aquest últim cas,
sobre el plànol d'emplaçament per defecte o sobre el document que estimi oportú la Direcció
Facultativa, els possibles recorreguts dels vehicles nomenats abans.
c) Certificat de comprovació dels nivells resultants de l'execució dels moviments de terres que
haguessin estat precisos, detectant possibles anomalies respecte al projecte o respecte a les
indicacions que la Direcció Facultativa hagués fet en el seu moment.
d) Document que acrediti que el Contractista ha procedit a una anàlisi exhaustiva de tots els
documents de projecte -Plànols, Memòria Tècnica i Plecs de Condicions-, adjuntant-hi un recull de
tots aquells dubtes, contradiccions i objeccions que consideri oportunes, amb l'objecte de que es
garanteixi una posta en obra de tots els elements de forma fidedigne.
e) Relació dels processos constructius, equipaments, sistemes i període d'apuntalament,
procediments de muntatge, etc., que té previst fer servir durant l'obra i dels que disposa fora d'ella
en tot moment, per tal de poder pactar un canvi de tecnologia, si fos necessari, durant el
desenvolupament de la mateixa.
f)

Certificat acreditatiu de la idoneïtat dels materials que farà servir, a on hi inclourà una relació dels
procediments que té previstos per garantir per aquesta idoneïtat: empreses adjudicatàries del
control de qualitat dels materials, condicions per el seu magatzematge, etc. Aquest certificat anirà
completat posteriorment amb un altre relatiu a la descripció particularitzada dels diferents materials,
contingut del qual es detalla a l'apartat de condicions generals dels materials, i amb els certificats
d'idoneïtat dels soldadors que participin a l'obra.

g) Documents que facin paleses les característiques mes rellevants dels elements de transport per
l'interior de l'obra i plànol explicatiu del lloc d'assentament de les grues, dels tallers de mecanitzat
i/o manipulat del material.
h) Certificat acreditatiu de d’idoneïtat dels tallers aliens a l'obra que subministrin el material. Aquests
tallers seran capaços de realitzar els assajos de control que es requereixin i portar al dia un registre
de dades i resultats de les proves, que es podrà sol·licitar en qualsevol moment.

1.2.2

Plànols de taller

A partir de lo especificat en els plànols de projecte, el Contractista realitzarà els pertinents plànols de
taller que defineixin completament tots els elements de l'estructura mixta, que correspongui, que en lo
referent a la perfilería d'acer es realitzarà segons els criteris que estableix el Plec de Condicions per
l'execució i posta en obra de l'acer laminat, adjunt al present.
1.2.3

Programa de muntatge

El Contractista, basant-se en les indicacions del Projecte i sempre que no figuri com a Documentació el
mateix, redactarà un programa de muntatge, que deurà ésser aprovat per la Direcció Facultativa
prèviament a el començament dels treballs de l'obra, detallant com a mínim els extrems següents:
a) Descripció de l'execució en fases, ordres i temps de muntatge dels elements de cada fase.
b) Descripció de l'equip que farà servir per el muntatge de cada fase.
c) Detall dels estintolaments, cintres o altres elements de subjecció provisional.
d) Personal precís per a la realització de cada fase, amb especificació de llur qualificació provisional.
e) Elements de seguretat i protecció del personal.
f)

Comprovació de les nivellacions, alineacions i aplomaments.

Si, per adequar el procés constructiu a l'obra, fos necessari modificar les característiques resistents de
determinats elements, ho detallarà en el programa de muntatge, proposant les solucions constructives
que li semblessin oportunes per a materialitzar aquest reforçament.
1.3

Materials

Els requeriments tant de caràcter general com particular referents als materials constitutius de
l'estructura mixta es detallen en el Plec de Condicions per l'execució i posta en obra de l'acer laminat i
en el Plec de Condicions per l'execució i posta en obra del formigó armat, adjunts al present.
1.3.1

Connectadors

Les condicions específiques que deuran complir els acers utilitzats per els conectadors, queden
reflectides a continuació:
a) El tipus i qualitat de l'acer a emprar quedarà definit en els plànols i documents de projecte. En el
cas de que no hi figurés o podés existir una indefinició d'aquest en un element en concret, caldrà
utilitzar els següents tipus i qualitats de material:
Connectadors a base de perfileria laminada,armada o constituïda per xapes o tacs d'acer:
S275JR
Connectadors d'ancoratge: B-500S
Perns: Límit elàstic 4100 Kg/cm2

Tens. trencament
5100 Kg/cm2
Allargament trencament 18%
b) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes que
subministri, d'acord amb l'establert per la norma NBE-MV-102-1975, taules 2.2 i 2.3, per a la
perfileria i la EHE-2008, taula 9.3 per a els acers corrugats constituents dels connectadors
d'ancoratge. Tant mateix, garantirà que les mides i pesos dels productes subministrats satisfacin
les toleràncies que es detallen en la taula 4.2 de la Norma NBE-MV-102-1975, pel que respecta a
la perfileria laminada i, pel que fa als perns, les que s’expressen a continuació:
TOLERANCIES DIMENSIONALS DELS PERNS
Diàmetre
vàsteg

diàmetre
(mm)

alçada
(mm)

diam. cap
(mm)

gruix cap
(mm)

12.7 mm

+0.00
-0.25

± 1.6

25.4 ±0.4

7.1

15.9 mm

+0.00
-0.25

± 1.6

31.7 ±0.4

7.1

19.0 mm

+0.00
-0.38

± 1.6

31.7 ±0.4

9.5

22.1 mm

+0.00
-0.38

± 1.6

34.9 ±0.4

9.5

c) La identificació de l'acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran
les següents dades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1.3.2

Nom i direcció de l'empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació de l'acer.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com la destinació.
Referència de la comanda.
Material d'aportament en soldadures.

Les condicions específiques que deuran complir els materials d'aportament en les unions soldades
queden reflectides a continuació:
a) El tipus i qualitat del material a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents de
projecte.
En el cas de que no hi figurés o podés existir una indefinició d'aquest en un element en concret, caldrà utilitzar-ne de
qualitat estructural, apropiada a les condicions de la unió i del soldeig i de les característiques mínimes següents:
1) Resistencia a la tracció:

275 N/mm2, per a acers del tipus S275 JR
355 N/mm2, per a acers del tipus S355 JR

2) Allargament a trencament:
22% per a qualsevol tipus d'acer.
3) Resiliència:
S'adequarà a la qualitat del acer i a el tipus d'estructura, no podent, en cap cas, ésser
inferior a 5.0 Kpm/cm2.
b) Tret del cas en que ho fixi la Direcció Facultativa, s'admetran, segons els casos i posicions de
soldeig, les següents qualitats d'elèctrode:
1) estructural intermèdia.
2) estructural àcida.
3) estructural bàsica.
4) estructural orgànica.
5) estructural de rutil.
6) estructural de titani.

Tanmateix, s'admet l’ús d'elèctrodes normals o de gran penetració.
c) L’ús d'elèctrodes s'atendrà a lo especificat per el fabricant. Els elèctrodes de revestiment higròfil,
especialment els elèctrodes bàsics, s'empraran perfectament secs. Amb aquest objectiu,
s'introduiran i conservaran en un dessecador, fins el moment de llur utilització.
d) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes que
subministri, d'acord amb lo establert per la norma UNE 14.023.
e) La identificació dels elèctrodes subministrats a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi
figuraran les següents dades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1.3.3

Nom i direcció de l'empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació del material.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com la destinació.
Referència de la comanda.
Pintures i proteccions

Les condicions específiques que deuran complir els materials de protecció queden reflectides a
continuació:
a)

La pintura es recepcionarà i emmagatzemarà en recipients tancats i precintats, amb l'etiqueta del
seu fabricant.

b)

Si en projecte no s'especifica el contrari, la pintura en els elements estructurals embolicats per
altres materials o expostos a l'aire en interiors, assegurarà una protecció no menor que la
proporcionada per dues capes de pintura tradicional, que contingui un 30% d'oli de llinassa cuit, i en

els elements expostos a la intempèrie, no menor que la proporcionada per tres capes de la mateixa
pintura.
c)

Abans del pintat es presentaran mostres de pintura per a realitzar les anàlisis i assajos prescrits en
el projecte, i es pintaran mostres per jutjar el color i l'acabat.

d)

Els tipus de proteccions de l'acer, classes i característiques de les pintures a utilitzar, nombre de
capes, colors, acabats, etc., poden consultar-se en el Plec de Condicions específic de les pintures.

1.3.4

Cintres i apuntalaments

Els requeriments específics per a la recepció de les cintres i els elements d'apuntalament son els que
es detallen:
a)

Els elements que s'utilitzin d'apuntalament o de cintra seran d'acer. Preferentment seran
estructures provisionals realitzades amb el mateix material que s'executi la resta de l'obra d'acer o,
en cas contrari, podran utilitzar-se elements manufacturats, dels quals la Direcció Facultativa
emetrà verbalment o per escrit un informe de la possibilitat de llur utilització.

b)

Seran capaços de resistir les accions pròpies del procés de muntatge i/o formigonat, quan
correspongui -en aquest últim cas seran vigents les condicions de les cintres, encofrats i motlles,
detallades en l'apartat 3.10 del Plec de Condicions de la Posta en Obra del Formigó Armat-, sense
presentar deformacions ni assentaments apreciables, inferiors, en qualsevol cas, a 1/1000 de la
longitud del element que s'estigui realitzant, tret d'indicació contraria de la Direcció Facultativa.

c)

Les estructures que constitueixen les cintres i els apuntalaments seran autoestables. A tal fi, podran
disposar-se acompanyades de ternals o cables que assegurin llur estabilitat.

d)

Podran utilitzar-se perfils que siguin fruit del reciclatge d'altres partides de l'obra. El Contractista
caldrà que sol·liciti per escrit a la Direcció Facultativa la utilització de perfils reciclats, provinents
d'una altre obra.

1.4
1.4.1

Execució
Condicions generals

El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per la realització dels treballs
d'execució dels elements de l'estructura mixta. A tal fi, caldrà que observi les següents puntualitzacions:
a) Restarà a càrrec del Contractista la conservació en perfectes condicions de les conduccions
públiques d'aigua, gas, electricitat, telèfon, clavegueram, etc., així com el manteniment en perfecte
estat de les construccions o elements de jardineria que pertanyin a les finques contigües a l'obra.
b) Tan mateix, anirà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o desperfectes que
s'haguessin produït per efecte de l'execució de l'estructura mixta.
c) Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti d'estar fora de
servei, es donarà avís a la Direcció Facultativa, a fi que aquesta decideixi la solució mes
convenient.

d) Deuran efectuar-se els entibaments necessaris per garantir la seguretat de les operacions i la
bona execució dels treballs, tot i en el cas de no haver estat expressament instruïdes a tal efecte
per la Direcció Facultativa.
e) El Contractista estarà obligat a disposar tots els mitjans que la Direcció Facultativa estimi oportuns
per realitzar l'obra. S'inclou en aquest concepte els sistemes d'extracció i eliminació de les aigües
que podessin aparèixer, tan degudes a moviments del nivell freàtic com per l'acumulació de l'aigua
de pluja, així com la instal·lació dels punts de llum i connexió a les xarxes elèctrica general i de
clavegueram, segons correspongui.
En cap cas el Contractista estarà facultat per a variar per el seu compte les dimensions, posició,
nombre de elements, característiques de les unions, geometria, procediment constructiu o tipus de
qualsevol dels elements que constitueixin l'estructura mixta, sense el vist i plau de la Direcció
Facultativa. Podrà, no obstant, expressar la conveniència d'efectuar aquells canvis que estimi
oportuns, de forma que l'Arquitecte Director, si ho troba adequat, pugui aplicar-los en l'execució de
l'obra.

f)

g) El Contractista s'assegurarà de que el magatzematge de material sobre els elements ja construïts
no modifiquin les hipòtesis de càrrega que s'han tingut en compte en el càlcul de l'estructura.
Qualsevol dubte al respecte, especialment per desconeixent d'aquestes hipòtesis, es consultarà a
la Direcció Facultativa, per que determini la viabilitat de la solució.
h) Restaran a càrrec del Contratista totes les tasques inherents al desenvolupament i posta en obra
del procés constructiu necessari per a portar a terme l'obra segons el projecte, encara que no
s'indiqui explícitament en el pressupost.
1.4.2

Replanteig

L'inici de les tasques de l'execució dels elements de l'estructura mixta tindran com a punt de partida les
relatives a llur replanteig. Per aquest concepte es vetllarà que es satisfacin els següents punts:
a)

La senyalització del replanteig es realitzarà amb mitjans perdurables, replantejant de nou quan, per
alguna raó, s'hagin perdut les referències ja replantejades anteriorment. Serà aconsellable situar els
eixos dels elements estructurals a executar, marcant.los amb pintura, guix de color o blauet sobre
els fonaments o punts d'arrencada d'aquells.

b)

El Contractista no tindrà dret a cap tipus d'abonament com a conseqüència d'errors de replanteig
que l'hi podessin ésser imputables. Si existís divergència entre dos planells o documents de
projecte, el Contractista està obligat a comunicar aquesta a la Direcció Facultativa perquè es
manifesti donant prioritat a un o altre document. De no fer-ho així, no podrà argumentar error en el
projecte, en el supòsit d'haver optat per la solució incorrecta.

c)

Les dimensions de qualsevol element emparat per aquest Plec de Condicions no es modificaran
per sobre les toleràncies que l'hi corresponguin, especificades per cada element mes endavant,
sense coneixement de la Direcció Facultativa. Tan mateix, no es podrà variar llur posició absoluta ni
relativa, si no es amb el vist i plau de l'Arquitecte Director.

1.4.3

Posta en obra. Prescripcions generals

Per la posta en obra dels materials que constitueixen l'estructura mixta, caldrà consultar el Plec de
Condicions per a la posta en obra del formigó armat i el Plec de Condicions per la posta en obra de

l'acer laminat. A més del que en aquells es detalla, caldrà vetllar per l'acompliment dels condicionants
que s'estableixen a continuació:
a) Els elements de connexió constituents de l'estructura es col·locaran nets i exempts d'òxid no
adherent, grassa o qualsevol altre substància perjudicial, a no ser que la Direcció Facultativa o els
plànols estableixin el contrari.
b) Els perfils i els elements de l'estructura en general, s'ajustaran a els documents de projecte,
especialment en la llargada, posició relativa, gruixos de formigonat, posició de les armadures i
longituds dels cordons de soldadura.
c) En totes les manipulacions de càrrega, descàrrega, transport, magatzematge a peu d'obra i
muntatge, es tindrà la màxima cura de no danyar els elements estructurals, especialment en les
zones de subjecció per l'elevació.
d) El magatzematge s'efectuarà de forma sistemàtica i ordenada, per facilitar al màxim el muntatge.
e) Prèviament al muntatge, es procedirà a la correcció de qualsevol defecte que podés haver-se
produït en les tasques de manipulació esmentades en el subapartat precedent.
En el cas de que un defecte no podés corregir-se o existís algun tipus de dubte respecte el correcte
comportament resistent posterior de la peça afectada, aquesta serà rebutjada, marcant-la al efecte per
deixar-ne constància.
1.4.4

Prescripcions generals per a la posta en obra de les cintres, i els apuntalaments

En la posta en obra de les cintres i apuntalaments, caldrà observar les prescripcions generals que a
continuació es detallen:
a) Els diferents elements que constitueixen els apuntalaments i/o cintres es retiraran sense produir
sotragades i/o cops contra l'estructura, disposant, si els elements son de certa importància o la
Direcció Facultativa ho estima oportú, gats hidràulics, cunyes o altres mecanismes amortidors. Les
operacions de desapuntalament es portaran a terme segons el pla o procés constructiu que es
detalli en el projecte. Sí aquest no existís, es consultarà al respecte a la Direcció Facultativa la
forma i moment de fer-les. La Direcció Facultativa podrà instruir la realització dels assajos
corresponents per tal de poder fixar el moment idoni del desapuntalament dels diferents elements.
b) Els elements i sistemes d'apuntalament, un cop col·locats a obra, seran autoestables segons el
detall expressat en 3.4.-. En aquells casos en els que l'alçada dels mateixos sigui superior a 5.0
metres, caldrà que la Direcció Facultativa doni el vist i plau del sistema d'apuntalament i el seu
arriostrament.
c) Quan el temps transcorregut entre l'execució de l'apuntalament i el d'entrada en funcionament o
càrrega del mateix sigui superior a un mes, caldrà fer una revisió exhaustiva d'aquell.
1.4.5

Muntatge

Durant el muntatge de l'estructura i dels seus elements s'observaran les puntualitzacions que, al
respecte, detallen els Plecs de Condicions per l'execució i posta en obra del formigó armat i de l'acer
laminat. Tanmateix, caldrà considerar les condicions particulars que es relacionen a continuació:
a) La subjecció provisional dels elements estructurals s'efectuarà amb grapes o cargols, o mitjançant
qualsevol altre element que el seu us quedi avalat per pràctica, tenint, a més, la certesa de que
puguin resistir adequadament els esforços generats en aquesta fase.
b) No es procedirà a executar cap unió definitiva, ja sigui reblonada, cargolada o soldada, mentre no
es certifiqui que els elements estructurals resten disposats correctament, d'acord amb el especificat
en els plànols de projecte i en els de taller. Tanmateix, no es procedirà al formigonat fins que la
Direcció Facultativa no hagi inspeccionat les armadures, connexions, condicions dels encofrats,
etc., amb les condicions que s'estableixen en el Plec de Condicions per l'execució i la posta en
obra del formigó armat.
En els casos que existeixin elements de correcció, no es començarà l'execució definitiva mentre no
es tingui l'absoluta certesa de que tots els elements resten correctament disposats, i que la forma
actual quedarà corregida amb la implementació dels elements citats.
c) Les unions de muntatge i altres dispositius auxiliars emprats es retiraran solament quan
l'autoestabilitat de l'estructura quedi garantida.
d) Tret d'indicació expressa en sentit contrari en els plànols de projecte o de la Direcció Facultativa, no
es muntaran jàsseres i pilars a mes de dues plantes damunt de l'últim forjat construït.
e) En lo referent al ritme de la construcció dels murs, aquest quedarà fixat en cada cas mitjançant les
ordres emeses per la Direcció Facultativa, atenent al establert en el punt a) del present apartat, en
el cas de que aquests murs actuïn com elements estabilitzants davant de càrregues horitzontals.
1.4.6

Unió dels perns i elements de connexió

Els elements de connexió que asseguren el treball conjunt de la perfileria metàl·lica i les parts de
formigó satisfaran les condicions d'unió entre perfils que s'especifiquen en el Plec de Condicions per la
posta en obra de l'acer laminat.
Complementant a aquelles, a continuació es detallen les condicions d'execució específiques per a la
realització de les unions de perns de tallant.
a) La soldadura dels perns connectadors s'efectuarà per mitjà d'un equip semi-automàtic composat
per:
1) Una pistola de soldar.
2) Un contemporitzador que reguli la quantitat de corrent elèctrica i el temps de soldadura
necessaris per a cada diàmetre de pern. Aquest aparell estarà provist d'un dispositiu que
permeti compensar automàticament la caiguda de tensió eventual per un allargament del
temps de soldadura.
3) Una font de corrent contínua que pot esser un rectificador sec o un grup rotatiu del tipus
comunament utilitzat en soldadura automàtica.
b) Dita soldadura s'efectuarà segons el procés constructiu que es detalla:

1) Emplaçament del pern, del dispositiu de guia i del element ceràmic de protecció de la
soldadura.
2) Recolzament de la pistola en el metall de base damunt al qual descansa el dispositiu de guia.
3) Accionament del gatell de la pistola, provocant el cebat de l'arc principal i ocasionant la fusió de
l'extrem del pern i del metall de base.
4) Obertura del circuit de soldadura i llençament del pern dins de la zona de fusió, provocant la
soldadura per pressió.
c) Per els casos d'efectuar la soldadura de dits perns a traves d'una xapa d'acer per l'execució de
forjats de xapa plegada, no caldrà eliminar dita xapa, podent efectuar la soldadura a través d'ella.
d) L'extrem a soldar del pern no presentarà cap mena de material nociu per la soldadura, com pugui
esser la pintura. En aquests casos caldrà aixecar-la mitjançant algun procediment sancionat per la
pràctica.
e) La cadència de soldadura no excedirà dels 400 perns per hora.
f)

La superfície dels perfils laminats que constitueixin el perfil mixta i que hagin de rebre la soldadura
dels perns observaran un gruix de pintat o un tipus de pintura perfectament compatible amb el
procediment de soldeig detallat anteriorment. El Contractista resta obligat a presentar les
característiques de tot el sistema (gruix de pintura, tipus d’aquesta, protocol de soldeig, etc) i una
mostra assajada a doblegament de la solució.

1.5

Execució dels elements estructurals

A més de les condicions de caràcter general i especifica detallades en apartats anteriors, caldrà que per
cada element estructural en concret s'observin les particulars que s'esmenten tot seguit.
Alhora, serà precís que es satisfacin les condicions particulars que s'esmenten en els Plecs de
Condicions per l'execució i posta en obra dels elements de formigó armat i perfileria metàl·lica, relatives
a les casuístiques que es relacionen en els següents apartats.
1.5.1

Jàsseres i elements sotmesos a flexió simple

En l'execució de les jàsseres es vetllarà per el compliment de les condicions específiques que es
relacionen tot seguit:
a)

L'element de perfileria metàl·lica caldrà que es presenti en la posició que ocuparà definitivament,
realitzant i resolent tots i cadascun dels mecanismes d'unió previstos, així com disposant tots els
elements suplementaris de rigidització.

b)

Preferentment, els elements de connexió entre la perfilería i el formigó armat es disposaran a taller,
essent vigents les prescripcions d'unió abans detallades, la majoria referenciades al Plec de
Condicions per la execució i posta en obra de l'acer laminat.
Quan dits elements calgui disposar-los a peu d'obra, s'extremaran les mesures de control, d'acord
amb el Plec de Condicions abans esmentat.

c)

Les superfícies de contacte entre la perfileria i el formigó abocat a obra restarà completament neta
d'òxid no adherent, greix, pintura o d'elements i/o substàncies nocives que no garanteixin tensions
d’adherència superiors al valor de la tensió tallant del formigó fisurat.

d)

Abans de procedir al formigonat i en tant bon punt com l'element estigui ferrallat i preparat totalment
per a rebre el formigó, deurà notificar-se a la Direcció Facultativa per que aquesta efectuï la
inspecció pertinent.

1.5.2

Pilars i elements sotmesos a compressions composades

En l'execució dels pilars i elements sotmesos a compressions composades es vetllarà per el
compliment de les següents condicions específiques:
a) L'element de perfileria metàl·lica caldrà que es presenti en la posició que ocuparà definitivament,
realitzant i resolent tots i cadascun dels mecanismes d'unió previstos, així com disposant tots els
elements suplementaris de rigidització.

Es de capdalt importància que l'element presenti un paralelisme total respecte a la direcció de
l'esforç axial que sol·liciti a la peça a que fa referència aquest apartat.
b) Preferentment, els elements de connexió entre la perfilería i el formigó armat es disposaran a taller,
essent vigents les prescripcions d'unió abans detallades, la majoria referenciades al Plec de
Condicions per la execució i posta en obra de l'acer laminat.
Quan dits elements calgui disposar-los a peu d'obra, s'extremaran les mesures de control, d'acord
amb el Plec de Condicions abans esmentat.
Si l'element es un pilar o resta armat com a tal i en els plànols no s'especifica particularment la
posició i condicions per a la col·locació dels estreps, caldrà consultar al respecte la norma
tecnològica corresponent. Tanmateix, si no s'especifica en els plànols el detall d'encotre del pilar
amb la fonamentació o la unió de parts del pilar al llarg de les plantes, caldrà extremar les
particularitats que, al respecte, estableix la referida normativa.
c) Les superfícies de contacte entre la perfileria i el formigó abocat a obra restarà completament neta
d'òxid no adherent, greix, pintura o d'elements i/o substàncies nocives que no garanteixin tensions
d’adherència superiors al valor de la tensió tallant del formigó fisurat.
d) Abans de procedir al formigonat i en tant bon punt l'element estigui ferrallat i preparat totalment per
a rebre el formigó, deurà notificar-se a la Direcció Facultativa per que aquesta efectuï la inspecció
pertinent.
1.5.3

Tirants i elements sotmesos a traccions composades

En l'execució dels tirants i/o elements sotmesos traccions composades es vetllarà per el compliment de
les següents condicions específiques:

a)

L'element de perfileria metàl·lica caldrà que es presenti en la posició que ocuparà definitivament,
realitzant i resolent tots i cadascun dels mecanismes d'unió previstos, així com disposant tots els
elements suplementaris de rigidització.
Es de capdalt importància que l'element presenti un paralelisme total respecte a la direcció de
l'esforç axial que sol·liciti a la peça a que fa referència aquest apartat.

b)

Preferentment, els elements de connexió entre la perfilería i el formigó armat es disposaran a taller,
essent vigents les prescripcions d'unió abans detallades, la majoria referenciades al Plec de
Condicions per la execució i posta en obra del acer laminat.
Quan dits elements calgui disposar-los a peu d'obra, s'extremaran les mesures de control, d'acord
amb el Plec de Condicions abans esmentat.

c)

Les superficies de contacte entre la perfileria i el formigó abocat a obra restarà completament neta
d'òxid no adherent, greix, pintura o d'elements i/o substàncies nocives que no garanteixin tensions
d’adherència superiors al valor de la tensió tallant del formigó fisurat.

d)

Abans de procedir al formigonat i en tant bon punt l'element estigui ferrallat i preparat totalment per
a rebre el formigó, deurà notificar-se a la Direcció Facultativa per que aquesta efectuï la inspecció
pertinent.

e)

Si no s'especifica cap detall al respecte, el formigonat de l'element descrit en l'encapçalament del
present es realitzarà un cop el perfil metàl·lic que el constitueixi hagi entrat en càrrega del ordre del
40 % del que quedarà sol·licitat definitivament. Al respecte, s'insta al Contractista perquè sol·liciti de
la Direcció Facultativa les condicions i moment precís per a realitzar aquesta ultima tasca.

1.5.4

Forjats de xapa plegada

Pel detall de la posta en obra d'aquest tipus d'element cal consultar, a mes dels Plecs de Condicions
per l'execució i la posta en obra dels elements de formigó armat i d'acer laminat, el Plec de Condicions
per l'execució i posta en obra dels forjats.

1.6

Control i assajos

El control a realitzar sobre els elements de l'estructura mixta serà una juxtaposició dels controls que es
contemplen en els Plecs de Condicions por l'execució i la posta en obra dels elements de formigó armat
i acer laminat.
1.7

Seguretat

Les condicions generals de seguretat per la posta en obra de l'estructura mixta les determina el Pla de
Seguretat e Higiene del Treball, document que s'adjunta a el projecte.
S'insisteix, però en els següents punts:
a)

Tota persona que visiti, transiti o treballi en l'espai delimitat i catalogat com a afectat per l'obra,
portarà el corresponent casc i calçat de seguretat normalitzat.

b)

S'evitarà la permanència o pas de persones per sota de les càrregues suspeses, acotant
perfectament les àrees de treball.

c)

Es suspendran els treballs d'execució dels elements exteriors quan estigui plovent, nevant o
existeixi vent amb una velocitat superior als 50 Km/h, especialment en l'execució d'elements situats
a certa alçada o dels elements que portin implícita l'existència de bastides per la seva execució. En
el cas de vents forts, es retiraran els materials i les eines que podessin caure.

d)

Cada dia es revisarà l'estat dels aparells d'elevació -grues, ascensors, etc.-, i cada tres mesos es
realitzarà una revisió total dels mateixos.

e)

Els operaris encarregats del muntatge o manipulació de la perfileria i el formigó aniran provistos de
guants i calçat de seguretat, cinturó de seguretat i portaeines. Els perfils i barres d'armat es
penjaran per realitzar llur transport per mitjà de subjeccions fixes i bragues amb doble pestell de
seguretat, respectivament.

f)

Per la instalació de l'energia elèctrica per proveir als elements auxiliars, com equips de soldadura,
forns, etc., es disposarà a l'arribada dels conductors d'acomesa un interruptor diferencial, segons el
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" i per la seva posta a terra es consultarà la NTE IEP
"Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra".

1.8

Criteris d'amidament

Els criteris d'amidament que caldrà observar per a realitzar el pressupost de l'estructura mixta seran la
juxtaposició dels que s'especifiquen particularment en els Plecs de Condicions per l'execució i la posta
en obra dels elements de formigó armat i l'acer laminat.
Els elements de connexió constituiran una partida d'amidament que s'amidarà en pes o en nombre
d'elements o s'inclourà en el preu de l'execució de la formació de bigues mixtes, segons especifiqui el
pressupost. D'una forma o de l'altre, en el concepte hi quedarà inclòs llur procediment de unió a la
perfileria metàl·lica.
1.9

Bibliografia

Pliego de Condiciones Generales de la Edificación Facultativas y Económicas. Madrid 1.989. Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Madrid 1989.
NBE-MV 102-1975
NBE-MV 103-1972
NBE-MV 104-1966
NBE-MV 108-1976
NBE-MV 105-1967
NBE-MV 106-1968
NBE-MV 107-1968
EHE-2008
DB-SE

Acero Laminado para estructuras de edificación
Cálculo de las estructuras de acero laminado en edificación.
Ejecución de las estructuras de acero laminado en la edificación.
Perfiles huecos de acero para estructuras de edificación
Roblones de Acero.
Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero
Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero
Instrucción de hormigón estructural
CÓDIGO TÉCNICO DB-Seguridad Estructural

1.- PLEC DE CONDICIONS PER EL MOVIMENT DE TERRES

1

ÍNDEX
1.-

PLEC DE CONDICIONS PER EL MOVIMENT DE TERRES ................................................................... 1

1.1
1.2

OBJECTIUS....................................................................................................................................... 3
CONDICIONS DE PARTIDA................................................................................................................... 3

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

Detall del terreny ...................................................................................................................... 3
Detall del subsòl ....................................................................................................................... 3
Coneixement del projecte .......................................................................................................... 4
Dades de les edificacions veïnes............................................................................................... 4
Planing d'obra i procés constructiu ............................................................................................ 4
1.3 MATERIALS ...................................................................................................................................... 4
1.4 EXECUCIÓ. ....................................................................................................................................... 5
1.4.1
Condicions generals................................................................................................................. 5
1.4.2
Replanteig ............................................................................................................................... 6
1.4.3
Desmunts. ............................................................................................................................... 7
1.4.4
Terraplens i reblerts .................................................................................................................. 7
1.4.5
Rases i pous ............................................................................................................................ 8
1.4.6
Altres elements d’excavació ....................................................................................................... 9
1.5 SEGURETAT I CONTROL ......................................................................................................................... 9
1.6 CRITERIS D'AMIDAMENT ....................................................................................................................... 10
1.7 NORMATIVA BÀSICA. .......................................................................................................................... 10

2

1.1

Objectius

Documentar els treballs relatius al moviment de terres de l'obra, d'acord amb la memòria tècnica i els
plànols de projecte.

1.2

Condicions de partida

1.2.1

Detall del terreny

Abans de procedir al moviment de terres, caldrà que el Contractista assabenti a la Direcció
Facultativa per mitjà d'un document escrit dels condicionants del solar, que es poden concretar en
els següents punts:
a)

Ubicació, envergadura i estat actual de les estructures existents de qualsevol tipus, que puguin
destorbar les feines del moviment de terres o bé les d'execució del projecte específic al qual
documenta aquest Plec de Condicions.

b)

Localització de les línies de serveis d'ús públic en la zona d'actuació, tant si es troben en
funcionament o no, detallant llur envergadura, per que la Direcció Facultativa pugui assabentarse de la repercussió que pot representar la seva inutilització, i, en el cas corresponent, el seu
enderroc.

c)

Constatació de la planimetria per mitjà del plànol topogràfic de la zona d'actuació, que caldrà
aixecar-lo en el seu defecte, comparant-la amb les dades de projecte, a fi de poder valorar i
quantificar certerament els treballs del moviment de terres.

d)

Realització d'un esquema suficientment detallat de la posició del pous de reconeixement del
subsòl que s'hagin realitzat, detallant les característiques mes representatives dels materials
travessats, així com les característiques dels possibles restes de l'edificació que s'hi detectin.

e)

Realització d'un esquema en planta de la ubicació de la tanca protectora, on es faci constar
tipus i característiques mes rellevants de la mateixa, així com de la posició que adoptaran les
casetes d'obra.

f)

Aportació d’esquemes amb perfils del terreny, amb referències clares a l’estat actual del mateix i
al que es pretén arribar, amb l’objecte de poder determinar de la forma més exacte possible les
quantitats de material a remoure.

1.2.2

Detall del subsòl

Adjunt a els documents anteriors, caldrà que el Contractista manifesti conèixer els continguts de
l'Assaig Geotècnic, que figura com annex a la Memòria Tècnica de l'estructura.
El Contractista farà constar per escrit en documents posteriors, totes les divergències que observi
entre la realitat i l'estudi previ. En qualsevol cas, si aquestes divergències son notables, caldrà que
ho posi en coneixement de la Direcció Facultativa abans de prosseguir els treballs de rebaix, a fi de
que, de comú acord, es puguin acceptar les possibles repercussions econòmiques a que comportés
tal eventualitat.
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1.2.3

Coneixement del projecte

Paral·lelament a els punts anteriors, el Contractista deurà certificar que coneix en la seva totalitat els
documents de projecte -plànols, Memòria Tècnica i Plecs de Condicions-, remetent a la Direcció
Facultativa un recull de tots aquells dubtes i objeccions que consideri oportuns, amb l'objectiu de
garantir una posta en obra del tot fidedigna.
1.2.4

Dades de les edificacions veïnes

La Direcció Facultativa es reserva el dret de demanar al Contractista que porti a terme un estudi de
l'estat en que es troben les edificacions veïnes, posicionant sobre plànol o bé documentant amb
fotografies les possibles esquerdes i patologies que puguin tenir. Caldrà, en aquests casos, que el
Contractista demani aquells permisos a l'Autoritat que correspongui, per a realitzar aquesta tasca de
forma prou rigorosa.
Cas que, per alguna circumstància, aquest document fos necessari, el Contractista el redactarà al
seu càrrec de forma immediata, el qual deurà sotmetre a la revisió de la Direcció Facultativa.
1.2.5

Planing d'obra i procés constructiu

El Contractista deurà facilitar a la Direcció Facultativa un document per escrit, on fagi constar els
procediments constructius que pensa utilitzar durant tot el temps que sigui necessari per a realitzar
l'obra, atenent-se a les següents consideracions:
a) Possibilitat d'adoptar, en les feines del moviment de terres, l'organització que jutgi mes
convenient, utilitzant els procediments que cregui mes oportuns, acceptant, en aquests casos,
la responsabilitat total respecte a tot allò que es pugui derivar de la falta de precaució en la
realització de les obres.
b) Opció d'expressar la voluntat de que siguin o be l'Arquitecte o be l'Aparellador Directors els que
decideixin la forma d'execució, lo qual portarà implícita la transmissió de responsabilitats cap a
la Direcció Facultativa, quedant el Constructor relegat a realitzar les obres atenent a la totalitat
de les recomanacions que els Tècnics Directors estimin oportunes.
c) En qualsevol cas, si els procediments utilitzats resulten perillosos per causes imprevistes, o bé
s'estimi que el Contractista s'ha excedit en els límits fixats prèviament, l'Arquitecte podrà
ordenar un nou ordre d'execució dels treballs, restant el Contractista obligat a acceptar-los.

1.3

Materials

Els materials a que fa referència aquest apartat del Plec de Condicions corresponen exclusivament
a els utilitzats per a executar els reblerts i terraplenats. En referència a aquest concepte, caldrà que
es satisfacin les següents puntualitzacions:
a) Es notificarà a la Direcció Facultativa la procedència dels materials de reblert, la naturalesa dels
mateixos i la forma utilitzada per el seu transport.
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b) En qualsevol cas, a no ser de que la Direcció Facultativa expressi la voluntat en sentit contrari,
s'utilitzaran materials de tipus granular -sorres i graves de qualsevol naturalesa, sempre que
satisfacin les demés condicions-, dels que es cuidarà convenientment llur granulometria, o bé
materials argilosos de baixa plasticitat i sempre amb un contingut d'humitat relativament baix,
que no deurà sobrepassar el 30% de la quantitat d'aigua de saturació.
c) Serà preferible que les terres destinades a reblerts o terraplens siguin resultants d'altres
desmunts o be siguin terres naturals.
d) Es prohibeix la utilització de terres brutes que, per la seva composició o estat, puguin produir
perjudicis de qualsevol mena. Igualment, queda prohibida la utilització de terres d'origen
orgànic, encara que siguin el resultat de desmunts de terreny natural, així com de runes d'altres
obres, excepte indicació expressa de la Direcció Facultativa.
e) Les característiques físiques i mecàniques dels materials de reblert o terraplenat compliran, a
falta de dades específiques en els plànols, els següents requisits:
Per a terraplenats:
Densitat aparent:
1.70 Tm/m3 (min).
Angle de fregament intern:
30° (min).
Tamany màxim dels grans:
15 cms (máx).

1.4

Per a pedraplenats:
Densitat aparent:
Angle de fregament intern:
Tamany màxim dels grans:

1.80 Tm/m3 (mim).
40° (min).
20 cms (máx.)

Per reblerts amb escollera:
Densitat aparent:
Angle de fregament intern:

1.70 Tm/m3 (min).
50° (min).

Execució.

1.4.1

Condicions generals.

El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per l'execució dels treballs del
moviment de terres. A tal fi, caldrà que observi les següents puntualitzacions:
a)

Restaran a càrrec del Contractista la conservació en perfectes condicions de les conduccions
públiques d'aigua, gas, electricitat, telèfon, etc., així com el manteniment en perfecte estat de les
construccions o elements de jardinera que pertanyin a les finques contigües a la de l'obra.

b)

Tanmateix, aniran a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o desperfectes que
s'haguessin produït per efecte del moviment de terres.

c)

Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti estar fora de
servei, es donarà avís a la Direcció Facultativa, a fi de que ella decideixi la solució mes
convenient.
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d)

Deuran efectuar-se els entibaments necessaris per garantir la seguretat de les operacions i la
bona execució dels treballs, inclús en el cas de que no figurin en els amidaments o no hagin
estat expressament instruïdes, a tal efecte, per la Direcció Facultativa.

e)

Si el terreny que anés apareixent no coincidís amb el descrit pels Assajos Geotècnics realitzats,
s'informarà immediatament a la Direcció Facultativa per que aquesta adopti les mesures
oportunes. A tal objecte, el Contractista caldrà que posi a disposició de la Direcció Facultativa
els mitjans per a realitzar les proves que estimi oportunes -com l'execució de cales o senzilles
comprovacions de resistència-.

f)

El Contractista estarà obligat a disposar de tots els mitjans que la Direcció Facultativa estimi
convenients per a realitzar l'obra. S'inclou en aquest concepte els sistemes de extracció i
eliminació de les aigües que pugin aparèixer, degut a la posició del nivell freàtic respecte al fons
de l'excavació o per l'acumulació d'aigua de pluja, així com la instal·lació de punts de llum i la
connexió a la xarxa elèctrica i/o de clavegueram.

g)

El Contractista caldrà que estableixi un mecanisme pel qual garanteixi en tot moment
l'eliminació del material d'excavació. La Direcció Facultativa, però, podrà ordenar el
magatzematge de certa quantitat de terres a peu d'obra, amb l'objectiu de disposar-ne del seu
ús per estabilitzar llenques de terra que no ofereixin les suficients garanties d'estabilitat.

h)

El Contractista deurà realitzar uns plànols referents al moviment de terres, expressant nivells,
desmunts, inclinacions de talussos, característiques dels materials i altres característiques
rellevants per a portar a terme les tasques pròpies al Moviment de Terres.

1.4.2

Replanteig

El replanteig de les tasques del moviment de terres s'atendrà a les següents puntualitzacions:
a) Un cop efectuada l'adjudicació de l'obra, l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, dirigirà els treballs de
definició del emplaçament de la mateixa, marcant la posició de les diverses parts del projecte.
Aquest acte el realitzarà en presencia del Contractista, o de la persona que aquest delegui.
Es decidiran, llavors, els plans d’anivellació, fixant la cota de referència, definida en projecte, de
forma clara i perdurable.
b) Posteriorment a la neteja de l'àrea dels treballs, es procedirà al replanteig de les tasques del
moviment de terres, compatible amb l'execució de les mateixes i que permeti les feines
posteriors que estiguin previstes en projecte, d'acord amb lo que s'hagi adoptat definitivament.
c) Els elements utilitzats per executar el replanteig dels treballs seran perdurables, al menys
mentre durin els treballs del moviment de terres, fonamentació i primers nivells d'estructura, en
el seu cas. A tal efecte, s'evitarà el marcat amb guix o amb pedres de referència; el clavat
d'estaques i l'estesa de cordills s'acceptarà únicament com a solució provisional. S'adoptaran,
preferentment, sistemes de senyalització que quedin marcats sobre elements estables, tals com
parets mitgeres, pals ben encastats en el terreny, estesa de cordills a alçades no accessibles
fàcilment, o similars.
d) Caldrà consultar els documents de projecte relatius a les toleràncies admeses en el replanteig
de la posició dels elements de l'obra, especialment a aquells que puguin afectar a l'estructura.
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1.4.3

Desmunts.

En l'execució dels desmunts de terres, a part de les condicions generals i les normes per el
replanteig, detallades anteriorment, caldrà observar les següents condicions especifiques:
a) Els talls que s'hagin de fer en el terreny d'acord amb el projecte, caldrà executar-los de manera
que, els talussos resultants, sol·licitats a els estats de càrrega que correspongui, garanteixin llur
estabilitat. Si l'Assaig Geotècnic no fes referència a la quantificació de l'alçada crítica de talús
vertical o no detallés les dades necessàries per a determinar la geometria d'aquest, caldrà
realitzar un nou Assaig Geotècnic o supeditar-se al que estimi la Direcció Facultativa, per poder
realitzar l'excavació.
b) La Direcció Facultativa podrà ordenar deixar unes banquetes de seguretat realitzades com a
remanent de l'excavació, i no mitjançant material d'aportació, geometria de les quals quedarà
definida abans de realitzar l'excavació, i que no es podrà variar, a no ser que la Direcció de
l'obra ho estimi oportú.
c) La utilització de maquinaria trepanadora o de voladures, tant controlades com no, queda a
aprovació definitiva de l'Arquitecte Director de l'obra, inclús en els casos en els que llur
utilització representi poc volum d'obra.
d) Les toleràncies d'execució, en el cas que no es detallin en els documents específics de
projecte, no podran superar els següents valors:
en dimensions en planta: +5.0 cms.
-1.0 cms.
en talls verticals:
+10.0 cms.
-2.0 cms.
1.4.4

Terraplens i reblerts

Els terraplenats i reblerts observaran, a més de les condicions generals, les següents normes
específiques:
a)

Els reblerts dels trasdosos dels murs de contenció es realitzaran sempre, a no ser que la
Direcció facultativa ho contradigui expressament, després d'haver executat les estructures
necessàries per estabilitzar el mur. Això cal interpretar-ho en el sentit de que un mur d'edificació
convencional deurà reomplir-se un cop realitzats i fraguats els forjats que incideixen en ell.
Caldrà que el Contractista s'assabenti de les estructures precises que asseguren l'estabilitat del
mur, en les fases provisionals i definitiva.

b)

En el moment de realitzar el reblert del trasdós dels murs, caldrà procedir cautelosament per no
malmetre, afectar o inutilitzar les instal·lacions de drenatge i/o impermeabilització, realitzant,
després d'haver efectuat el reblert, les proves convenients per confirmar que aquestes
instal·lacions funcionen correctament.

c)

La naturalesa del terreny a utilitzar per l'execució del drenatge, si no es fa menció en els plànols
de projecte, caldrà que sigui granular, preferentment pedra o grava de granulometria adequada,
en tot cas neta totalment d'àrids fins i matèria orgànica que pugui afectar a la conservació
òptima de les instal·lacions de drenatge previstes.
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d)

Els terraplenats s'efectuaran per tongades, que no excediran de 25 cms. de gruix, cadascuna de
les quals deurà ésser piconada i regada convenientment.

e)

Si es requerís un nivell de compactació determinat, deuran adoptar-se les mesures oportunes
per que s'aconsegueixi el nivell exigit.

f)

En l'execució de zones pavimentades, caldrà extreure els 50 cms. de terres situades per sota de
la cota inferior de la solera, de manera que es puguin compactar convenientment els materials
de reblert.

g)

Si en els plànols no s'indica el contrari, els nivells de compactació exigits en cada cas, estaran
en funció de la utilització que se’n faci de les terres compactades, segons el criteris següents:
1) 98% del P.M. els 30 cms. superiors en assentaments de lloses de fonamentació o per a
paviments.
2) 95% del P.M. sobre la totalitat del replé situat per damunt del terreny natural, pel
recolzament de sabates aïllades.
3) 95% del P.M. sobre la totalitat del replé situat per sobre del terreny natural, pel recolzament
d'altres elements estructurals.
4) 95% del P.M. pels 30 cms. superiors dels reblerts al voltant dels elements estructurals, al
costat de murs i per zones pavimentades.
5) 95% del P.M. de fons de terraplenats i rases.
6) 95% en els demés casos.

h)

Les toleràncies a tenir en compte en cada cas, queden referenciades en el detall següent:
1) En el grau de compactació:
+2.0%
-1.0%
2) En els nivells de terraplè:
±2.5 cms. (abs).
1/300 (relatiu).

1.4.5

Rases i pous

Particularment, a mes de complir les condicions de caràcter general, l'execució de l'excavació de
rases i pous quedarà especialment regulada per el compliment dels següents punts:
a)

Les rases, sabates i pous de fonamentació es replantejaran amb molta cura, de forma que tots
els seus paraments quedin retallats perfectament i llurs fons siguin horitzontals.

b)

Les rases i pous quedaran encastats un mínim de 60 cms. a l'estrat de recolzament que es
detalli en el projecte, a no ser que la Direcció Facultativa instrueixi el contrari.

c)

Es disposaran les entibaments necessàries per a garantir l'estabilitat dels paraments de les
rases i pous executats.

d)

Amb l'objecte de garantir l'estabilitat de les terres, podran utilitzar-se llots bentonítics. Si, al
respecte, en els documents de Projecte no es fa menció especial relativa a llur utilització, caldrà
notificar a la Direcció Facultativa la intenció de emprar aquesta tècnica.
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e)

Pel que fa a l'excavació dels pous, vetllaran les mateixes normes que per a l'excavació de les
rases, a no ser que la Direcció Facultativa ordeni que, a tenor de la major profunditat de
l'excavació, s'adoptin mesures de seguretat mes estrictes.

f)

El Contractista aplicarà els procediments que consideri necessaris per evitar l'acumulació
d'aigua de forma prolongada en les rases i les excavacions efectuades.

g)

Abans de procedir a l'excavació de les rases prèvies a l'execució d'un mur pantalla, caldrà haver
efectuat amb la suficient antelació els corresponents murets guia, consultant detalls al respecte
en el Plec de Condicions per l'execució dels Elements de Fonamentació.

h)

Les toleràncies a tenir en compte en cada cas, queden referenciades en el detall següent:
1) En el replanteig:
±2.5 cms.
2) De les dimensions de l'excavació:
+10.0 cms.
-0.0 cms.
la que estableixi l'element constructiu que correspongui executar, en el seu cas, la mes
restrictiva.
3) D'horitzontalitat:
relativa 1%
absoluta 2%

1.4.6

Altres elements d’excavació

Respecte a l'excavació d'altres elements de fonamentació, tals com pilots, micropilots, etc., cal veure
el Plec de Condicions per a l'execució dels Elements de Fonamentació.
1.5

Seguretat i control

A efectes de garantir la seguretat de l'obra caldrà que es satisfacin les següents mesures, a mes de
les detallades en el Pla de Seguretat i Higiene adjunt.
a) La Direcció Facultativa podrà ordenar l'apuntalament de qualsevol massa de terres o de
qualsevol talús, a fi de garantir llur estabilitat, per la qual cosa caldrà que el Contractista disposi,
de forma immediata, del material convenient per realitzar aquell sense demora.
b) L’obra restarà perfectament delimitada mitjançant valles difícilment franquejables.
c) Un pou, una rasa o qualsevol excavació que tingui una geometria tal que la profunditat sigui
superior a 5 vegades la dimensió més petita en planta, caldrà que s'ompli com a màxim, d'un
dia per l'altre, amb formigó, o que es disposin les mesures oportunes que garanteixin
l'impossibilitat d'accidents. Un pou de fonamentació mai quedarà obert un fi de setmana o mes
de dues nits consecutives.
d) El Contractista caldrà que destini obligatòriament a una persona, preferentment la mateixa
sempre, perquè efectuï cada dia, i el començament de la jornada, una revisió dels sistemes de
entibament i estabilització dels talussos.
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1.6

Criteris d'amidament

Els criteris d'amidament utilitzats per comptabilitzar les partides que intervenen en el moviment de
terres, es concreten en els següents punts:
a) Les medicions es referiran a els plànols acceptats per les dues parts -Contractista i Direcció
Facultativa-, durant la fase de replanteig.
b) A no ésser que en l'estat d'amidaments s'especifiqui el contrari, no es tindrà en compte
l'esponjament de les terres, més que a les partides de transvasament i transport de les terres a
l'abocador, on es considerarà, excepte indicació contraria en el Pressupost, un 15% d'augment.
c) Si el terreny respon a les característiques que resulten dels Informes Geotècnics, el
Contractista no podrà reclamar com abonables les terres despreses durant les tasques del
moviment de terres, ni tampoc les degudes a un excés de dimensionat de les rases o pous.
d) En el cas de que es produïssin despreniments de terres, per a llur cubicació tant sols es tindran
en compte, i seran comptabilitzades, les dimensions d'excavació que figurin en els plànols, o les
ordenades directament per la Direcció Facultativa.
e) Sí que seran reclamables, per part del Contractista, aquells metres cúbics resultants d'una
divergència entre l'Informe Geotècnic i la realitat, sempre i quan hagin estat acceptats per la
Direcció Facultativa, i fixada llur magnitud en el corresponent Llibre d'Ordres. En el mateix cas
es troben les variacions d'amidament degudes a l'aparició del nivell freàtic, sempre i quan
aquest no hagués estat detectat per els Informes Geotècnics.
f)

1.7

Si durant l'execució dels treballs d'excavació de terres es troben capes rocoses, terrenys durs o
fàbriques antigues no previstes que fos precís demolir, tant sols tindrà dret el Contractista a un
preu contradictori quan el gruix de la capa o de la fàbrica sigui superior als 20 cms., no
admetent-se suplements per a gruixos menors.

Normativa bàsica.

DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”
DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación”
DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos”

NBE-AE-88
Acciones en la edificación
NTE-CEG.
Estudios Geotécnicos
NTE-CCT
Taludes
Pliegos de Condiciones Generales de la Edificación. Facultativas y Económicas. Consejo Superior
de los Colegios de Arquitectos de España. Madrid 1.989.
1.8. Normativa complementària

EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
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EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”
Parte 2-1: Acciones en estructuras densidades, pesos propios y cargas exteriores

EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
Parte 1: Bases de proyecto

EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-4: Reglas generales hormigón de árido ligero de textura cerrada.

EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-3: Reglas Generales

Elementos y estructuras prefabricados de hormigón
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte I–I: Reglas generales y reglas para edificación

EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-5: Reglas generales estructuras con tendones de pretensado exteriores o no adherentes.

EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
Parte I-I: Reglas generales

Reglas generales y reglas para edificación
(suplementos de la UNE-ENV 1993-1-1)
EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.

EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.
Parte 1-2: Reglas generales proyecto de estructuras sometidas al fuego.

EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contención de tierras y aspectos geotécnicos.

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-1: Reglas generales acciones sísmicas y requisitos generales de las estructuras.

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-2: Reglas generales

Reglas generales para edificios
NTE-ECG, “Cargas gravitatorias”
NTE-ECR, “Cargas por retracción”
NTE-ECS, “Cargas sísmicas”
NTE-ECT, “Cargas térmicas”
NTE-ECV, “Cargas de Viento”
NTE-EAF, “Forjados”
NTE-EAV, “Vigas”
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NTE-EHU, “Forjados unidireccionales”
NTE-EHV, “Vigas”
NTE-EHS, “Soportes”
NTE-EHR, “Forjados reticulares”
NTE-EFL, “Fábrica de ladrillo”
NTE-EFB, “Fábrica de bloques”
NTE-WXV, “Vigas”
NTE-EXS, “Soportes”
NTE-CEG, “Estudios geotécnicos”
NTE-CPI, “Pilotes in situ”
Recomenacions per al projecte, construcció i control d’ anclatges al terreny. H.P.8-96. Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo
Manual para el cálculo de Tablestacas. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
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2. ANNEX DE SOSTENIBILITAT I ECOEFICIÈNCIA

V3.1.0

ECOEFICIÈNCIA

ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS
EDIFICIS.

Decret 21/2006 - Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Oficina Consultora Tècnica .Colꞏlegi d'Arquitectes de Catalunya . Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. v 2.0.5- Maig 2007

DECRET 21/2006
DADES DE L'EDIFICI:

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

228 - LAB

Situació:

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1

Comarca:

Osona

Nova edificació

PROJECTE D'EXECUCIÓ

Municipi:
X

Vic

Reconversió d'antiga edificació

Gran rehabilitació

Usuaris

Usuaris

Ambulatoris i centres de salut

USOS DE
L'EDIFICI:

Unifamiliar, núm. Hab:
Plurifamiliar, núm. Hab:
Residencial colꞏlectiu ( hotels, pensions, residències,

Docent (escoles infantils i centres de formació primària,

Habitatge

secundària, universitària i professional)

Administratiu (centres de l'Administració pública,

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

bancs,oficines)

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE (1)
M

AIGUA tots els usos
SANEJAMENT

AIXETES

X

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

albergs )

P

A

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

S

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar
cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

S
S

X
X
X

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

S

X

S

X

X

X

S

X

X

X

S

X

X

X

X

X
X
X
X

ENERGIA tots els usos
parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos:

AILLAMENT TÈRMIC

Km 0,70 W/m2K (2)(3)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar:
Km  3,30 W/m2K

PROTECCIÓ SOLAR

0

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 90 ), disposen d’element o tractament a
l’exterior o entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S 35%

USUARIS DE L'EDIFICI

0

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària
0
≥ 50 l/dia a 60 han de disposar de sistema de
producció d’ACS amb energia solar tèrmica

demanda ACS a 600

0
III

zona climàtica
contribució mínima d’energia solar
en producció d’ACS

l/dia

0%

(4)

S

X

l’aportació energètica solar és cobreix amb
altres fonts d’energies renovables

PRODUCCIÓ D’AIGUA
CALENTA SANITÀRIA AMB
ENERGIA SOLAR

no és d’aplicació quan :
cal justificar-ho adequadament a la memòria

l’edifici no compta amb suficient assolellament
en edificis de nova planta per limitacions de la
normativa urbanística que impossibilita la
superfície de captació
en rehabilitació per la configuració prèvia de
l’edifici o de la normativa urbanística

N

per protecció patrimoni cultural català
si per la producció d’ACS s’utilitzen
resistències elèctriques amb efecte Joule; a
qualsevol zona climàtica:

RENTAVAIXELLES

contribució mínima d’energia solar
en producció d’ACS
la zona no té servei de gas canalitzat o
l’aportació energètica és cobreix amb altres
fonts d’energies renovables

70%

N

0%
(5)

si es preveu la instalꞏlació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i
una d’aigua calenta

N
S

X

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

PRODUCTES

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat
de Catalunya
etiqueta ecològica de la Unió Europea
marca AENOR Medioambiente
etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)
etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

S

X

X

RESIDUS. DOMÈSTICS tots els usos
HABITATGES (adaptant-se a preveu un espai fàcilment accessible de
les ordenances municipals) 150 dm3 per separar les fraccions següents:

envasos lleugers, matèria orgànica, vidre, paper/cartró i
rebuig

ALTRES USOS (sense
perjudici d’altres
normatives)

al'interior de les unitats privatives

S

a un espai comunitari

S

les diferents unitats privatives disposen segons
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per
separat dels diferents tipus de residu :

N

S

X

X
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ECOEFICIÈNCIA

ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS
EDIFICIS.
DECRET 21/2006

PROJECTE D'EXECUCIÓ
(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE
M

EDIFICIS D’HABITATGES exclusivament
AILLAMENT ACÚSTIC

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so
aeri R de 48 dBA

S

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

S

P

A

X
X
PROJECTE

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT
MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos
en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives
següents:

DISSENY DE L'EDIFICI

CONSTRUCCIÓ

AILLAMENT TÈRMIC

AILLAMENT ACÚSTIC

MATERIALS

INSTALꞏLACIONS

PUNTS

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

5

coberta ventilada

5

coberta enjardinada

5

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament
directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

5

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

6

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

6

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

5

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10%
de 0,70 W/m 2K ;
Km 0,63 W/m 2K

4

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20%
de 0,70 W/m 2K ;
Km  0,56 W/m 2K

6

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30%
de 0,70 W/m 2K ;
Km  0,49 W/m 2K

8

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NREAT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i
envidrament tenen aïllament a so aeri R de ≥ 28 dBA

4

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell
d’impacte Ln en l’espai inferior sigui  74 dBA

5

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics,
residus d’escumes, etc)

M

S

X

4

S

X

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

4

S

X

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

5

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

8

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici
enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

7

P

A

X

X

3
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PROJECTE

RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies i
fases d'obra.
Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra,
especificant la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats
(1)
(2)
(3)

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades
Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia
Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taule

(4)
(5)

Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)

N

El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i
el programa ha d'estar correctament instal.lat.
Revisa la configuració de seguretat de excel: Menú Macro, Seguretat
i posar Nivell de seguretat en 'Mig'.
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3. ANNEX D’ACCESSIBILITAT

FITXA TÈCNICA D’ACCESSIBILITAT EN L’EDIFICACIÓ
1

DADES DE
L’EDIFICI

PROJECTE

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV

SITUACIÓ

Adreça: C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1

ALÇADA * (1) 18 m

Municipi: VIC (OSONA)

Nº PLANTES

Públic
ÚS

X

Pública

Privat
2

DEFINICIÓ DELS

NIVELLS D’ACCESSIBILITAT

A: ADAPTAT
P: PRACTICABLE
C: CONVERTIBLE

3

Obra nova
INTERVENCIÓ

Privada

Reforma / Ampliació

X

Espai o element que permet ser utilitzat de forma autònoma i còmoda per persones amb
mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació.
Espai o element que permet ser utilitzat de forma autònoma però que no compleix tots els
requeriments d’adaptat.
Espai o element que permet la seva transformació com a mínim en practicable amb petites
modificacions.
3.1 NIVELLS EXIGITS EN ITINERARIS

REQUERIMENTS
DE NIVELL I DE RESERVA
DEL PROJECTE

X

PROPIETAT

5

NIVELL
A

D’ACCESSIBILITAT EN ITINERARIS DELS EDIFICIS
X

En edificis d’ús públic. * (2)

A

En edificis d’habitatges de V.P.O (en promocions a partir de 33 habitatges).

A

En edificis d’habitatges amb habitatges reservats.

P

En edificis d’habitatges i/o de locals sense definició d’ús.
3.2 RESERVA D’ESPAIS ADAPTATS EN ELS EDIFICIS
RESERVA

D’HABITATGES EN EDIFICIS DE PROMOCIÓ PÚBLICA A CATALUNYA
Indicar nombre determinat per l’Administració (el 3 % de la promoció anual d’habitatge).

RESERVA

D’HABITATGES EN VPO

1

Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 33 i 66.

2

Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 66 i 100.

3

Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 100 i 200.
Quan el nombre total d’habitatges de la promoció sigui de més de 200 (1 més cada 50).
RESERVA

DE SERVEIS HIGIÈNICS EN EDIFICIS O LOCALS D’ÚS PÚBLIC
Indicar nombre (mínim un).

RESERVA

DE PLACES EN ESTABLIMENTS RESIDENCIALS

1

Quan el nombre total de places es trobi entre 51 i 100.

2

Quan el nombre total de places es trobi entre 101 i 150.

3

Quan el nombre total de places es trobi entre 151 i 200.

4

Quan el nombre total de places sigui de més de 200.
RESERVA

DE PLACES D’APARCAMENT
Indicar nombre de places.
3.3 RESERVA D’ESPAIS CONVERTIBLES EN ELS EDIFICIS

RESERVA
si

D’ESPAI PER A LA COL·LOCACIÓ D’UN ASCENSOR PRACTICABLE EN EDIFICIS D’ÚS PRIVAT
DE NOVA PLANTA
Quan tinguin una alçada superior a PB i pis, llevat dels habitatges unifamiliars, on no sigui
obligada la instal·lació d’un ascensor.

SEGELLS OFICIALS

DATA: DESEMBRE 2019

L’ARQUITECTE COLOMER-ACEVES ARQUITECTES SLP

EX IGÈNCI ES D’A CCESS IBI LITA T EN ITIN ERAR IS
4

CONDICIONS
D’ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

4.1 Paviments

A

X

P

Compactes antilliscants, fermament fixats al suport i sense regruixos
diferents al gravat de les peces.

4.2 Desnivells

A

X

P

0 cm (2 cm arrodonits quan no sigui possible enrasar).

4.3 Alçada

A

X

P

Alçada lliure mínima 2,10 m.

A

X

P

Amplada 0,80 m.

A

X

...

Espai previ  1,50 m.

P

Espai previ  1,20 m.

4.4 Portes

...

5

CONDICIONS
DE MOBILITAT
INTERIOR

5.1 Paviments

A

X

P

Compactes antilliscants, fermament fixats al suport i sense regruixos
diferents al gravat de les peces.

5.2 Desnivells

A

X

P

0 cm (2 cm arrodonits quan no sigui possible enrasar).

5.3 Alçada

A

X

P

Alçada lliure mínima 2,10 m.

A

...

Sup. cabina  1,40 m2 Amplada mín  1,00 m Profunditat mín  1,40 m.

...

P

Sup. cabina  1,20 m2 Amplada mín  0,90 m Profunditat mín  1,20 m.

A

...

Portes automàtiques en recinte i cabina Amplada 0,80 m.

...

P

Portes automàtiques en cabina

A

...

Replà  1,50 m.

...

P

Replà  1,20 m.

A

...

12 % si L  3 m;

...

P

Pendent

A

P

Pendent màx transversal 2 %.

A

P

Amplada 0,90m

A

...

Inici i final  1,50 m.

Paviment diferenciat.

...

P

Inici i final  1,20 m.

Paviment diferenciat.

A

...

Replans intermedis

Llargària 1,50 m.

...

P

Replans intermedis

Llargària 1,20 m.

A

P

Passamans quan el pendent rampa > 8% i/o desnivell lateral > 20 cm:
Alçada 0,70 – 0,75 m / 0,90 – 0,95 m; situats als dos costats;
Prolongats 45 cm en els extrems, morint en paret o terra.

5.4 Ascensors

5.5 Rampes

5.6 Escales

5.7 Passadissos

8 % si 10 < L  20 m.

12 %.

Amplada en vies d’evacuació 1,00m.

A

X

...

Amplada 0,90 m

A

X

...

Passamans: situats als dos costats;
Alçada 0,90 – 0,95 m (0,85 trams intermedis);
Prolongats 45 cm en els extrems, morint en paret o terra.

A

X

...

Mínim 3 graons seguits en vies d’evacuació.

A

X

...

Màxim 12 graons seguits.

A

X

...

Graons (sense volada): alçada màx. 16 cm, estesa mín. 30 cm.

A

X

A

X

...

Llargada replà 1,20 m.

A

X

P

Amplada 0,90 m

A

X

...

Espai maniobres  1,50 m.

P

Espai maniobres  1,20 m.

...
5.8 Portes

10 % si 3 < L  10 m;

Amplada 0,80 m.

Amplada en vies d’evacuació 1,00m.

Paviment diferenciat.

Amplada en vies d’evacuació 1,00m.

A

X

P

Amplada 0,80 m (tiradors tipus barra o maneta)

A

X

...

A les dues bandes  lliure 1,50 m.

P

A les dues bandes  lliure 1,20 m.

...

EX IG ÈN CIE S D’A CCE SSIB IL I TA T EN E SPA IS A DAPTATS
6

SERVEIS HIGIÈNICS

6.1 Mobilitat

6.2 Aparells sanitaris

A

Espai lliure maniobres  1,50 m. Alçada lliure mínima 2,10 m.

A

Espai transferència lateral(wàter, banyera i dutxa) Amplada
0,80m.

A

Portes

A

Alcada 0,80 – 0,85 m (lliure inferior 0,67 m).
Alçada seient

A

Barres de suport: Alçada per sobre del seient 0,20 – 0,25 m;
Fixa en paret i mòbil al costat lliure de l’aparell.

A

Base del mirall

A

Espai lliure maniobres  1,50 m

A

Espai maniobres cabines i dutxes reservades  1,50 m

A

Espai d’accés lateral i/o transferències

Amplada 0,80 m.

A

Dutxes fetes en el terra
Seient de dutxes reservades

Alçada 0,48 – 0,52 m.

A

Aixetes tipus pressió o palanca.

A

Barres de suport: Alçada per sobre del seient 0,20 – 0,25 m;
Fixa en paret i mòbil al costat lliure de l’aparell

A

Base del mirall

Alçada

0,90 m.

A

Penjador

Alçada

1,40 m.

A

Espai lliure maniobres  1,50 m

A

Espai d’accés lateral (llit i armaris)

Amplada 0,80 m.

A

Portes armari

Amplada 0,80 m.

9.1 Accés i mobilitat

A

Condicions d’itinerari adaptat.

9.2 Dimensions de places
reservades

A

Plaça individual mínima 3,30 x 4,50 m

7.1 Mobilitat

7.3 Accessoris

9

10

APARCAMENTS

MECANISMES

8.1 Mobilitat

10.1 Abast

A
A

11

MOBILIARI

0,48 – 0,52 m.

Aixetes tipus pressió o palanca

7.2 Aparells sanitaris

DORMITORIS

Alçada seient

A
6.3 Accessoris

8

0,48 – 0,52 m.

Dutxa

A

VESTUARIS

Profunditat 0,60 m.

Wàters

A

7

Amplada 0,80 m.

Rentamans (sense peu)

X
X

Alçada 0,90 m.
Alçada lliure mínima 2,10 m.

Alçada lliure mínima 2,10 m.

* (3)

Col·locació i manipulació

0,40  Alçada  1,40 m.

Inspecció visual

Alçada  1,10 m.

10.2 Accionament

A

11.1 Taules i taulells

A

Alçada 0,75 – 0,80 m (lliure inferior 0,67 m).

11.2 Prestatges i calaixos

A

Col·locació i manipulació

0,40  Alçada  1,40 m.

A

Inspecció visual

Alçada  1,10 m.

A

Alçada de seient 0,45 m.

A

Alçada bancs de recolzament 0,60 m.

11.3 Bancs

X

Pressió o palanca.
Profunditat 0,60m.

EX IG ÈN C IE S D ’A CCE S S IB IL I TA T EN E S PA I S C O N VE R T IB LE S
12

ESPAI RESERVAT
PER UN ASCENSOR

TIPUS D’ASCENSOR

Oleodinàmic

Elèctric

C

Amplada

C

Espai damunt de l’última parada

C

Amplada portes

12.2 Fossat

C

Quan v  1m/seg

12.3 Sala màquines

C

Amplada

12.1 Recinte

PRACTICABLE

m

X

Profunditat

m

Alçada

m

m
m
m

Profunditat

m

Alçada

m

13

OBSERVACIONS:

NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT EN L’EDIFICACIÓ A CATALUNYA

- Llei 13/1982 d’Integració social dels Minusvàlids. Titol IX, secció primera de Mobilitat i Barreres Arquitectòniques (arreu de l’estat).
- Llei 20/91 de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques aprovada el 13 de novembre de 1991.
- Reial Decret 556/1989, d’Accessibilitat en els edificis d’habitatges de protecció oficial (arreu de l’estat).
- Decret 135/95, Codi d’Accessibilitat.
Aquesta fitxa no implica el compliment de la Normativa específica de cada Ajuntament.
COMENTARIS I INSTRUCCIONS
LA PÀGINA ÉS EL FULL DE REQUERIMENTS GENERALS D’ACCESSIBILITAT QUE HAURÀ DE COMPLIR EL PROJECTE D’ACORD AMB LA NORMATIVA
VIGENT.
- L’APARTAT 1 S’EMPLENA AMB LES DADES DE L’EDIFICI.
- L’APARTAT 3 S’EMPLENA REMARCANT ELS REQUADRES DE COLOR GRIS QUE AFECTEN AL PROJECTE. LES LLETRES O NOMBRES IMPRESOS SÓN ELS REQUERIMENTS DE LA
NORMATIVA. QUAN EN EL PROJECTE S’ADOPTI UNA OPCIÓ ALTERNATIVA A LA NORMA, CLADRÀ EMPLENAR EL REQUADRE GRIS BUIT AMB LA LLETRA O NOMBRE
CORRESPONENT I REMARCAR-HO. A MÉS CALDRÀ JUSTIFICAR LA SOLUCIÓ EN L’APARTAT D’OBSERVACIONS.

* (1) L’alçada es refereix al desnivell entre la rasant en el portal i l’última planta d’accés als habitatges, locals, dependències, o espais d’ús comú.
* (2) La construcció, l’ampliació i la reforma dels edificis de titularitat pública o privada destinats a un ús públic s’efectuaran de manera tal que resultin adaptats per a
persones amb limitacions. Els elements existents dels edificis a ampliar o reformar l’adaptació dels quals requereixi mitjans tècnics o econòmics desproporcionats seran,
almenys, practicables. (Art. 6.1 Llei d’Accessibilitat)
LES PÀGINES SEGONA I TERCERA SÓN FULLS ON S’ESPECIFIQUEN ELS PARÀMETRES DE DISSENY QUE DETERMINEN ELS NIVELLS D’ACCESSIBILITAT
EXIGITS ALS ITINERARIS I ESPAIS.
- CADA APARTAT ES COMPLIMENTA REMARCANT EL REQUADRE O COLUMNA GRIS QUE CONTÉ LA LLETRA CORRESPONENT AL NIVELL ADOPTAT I QUE JA VA QUEDAR
DETERMINAT EN LA SELECCIÓ FETA EN L’APARTAT DE REQUERIMENTS DE NIVELL DEL FULL 1 (QUAN NO COINCIDEIXI AMB AQUELLA OPCIÓ CALDRÀ JUSTIFICAR-HO EN
L’APARTAT D’OBSERVACIONS).

* (3) El Manual Europeu per a un entorn urbanitzat accessible recomana com a dimensions de plaça d’aparcament en bateria doble adaptada (amb pas compartit) 5,50 x
5,00 m.
L’APARTAT D’OBSERVACIONS ESTÀ PREVIST PER JUSTIFICAR LES SOLUCIONS ALTERNATIVES A LA NORMATIVA AIXÍ COM PER RECOLLIR ALTRES
CONSIDERACIONS QUE AFECTIN AL PROJECTE.

Fitxa tècnica d’Accessibilitat en l’edificació redactada per l’OCT del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i l’Institut de Disminuïts de l’Ajuntament de Barcelona i concensuada per a la
Generalitat de Catalunya i Diputacions Provincials.

4. ANNEX ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

quantitats
codificació

1 / 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitació i Ampliació

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya mod-05/2018 ( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1
08500 VIC
Comarca :
OSONA

Obra:
Situació:
Municipi :

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

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
0,00
0,00
1646,04
580,95
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
968,26
322,75
0,00
0,00

2226,99

3

t

1291,01 m

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

és residu:
a l'abocador
SI

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m 2

Pes

2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002

2
(tones/m )

(tones)

(m3/m 2)

(m3)

Volum aparent/m

obra de fàbrica

170102

0,542

0,000

0,512

0,000

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

definir altres:

-

0,000

-

0,000

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

0,000

totals d'enderroc

0,7556

3

0,7544

0,00 t

0,00 m

Residus de construcció
Codificació res

Pes/m

2

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m

Pes
2

Ordre MAM/304/20 (tones/m )

0,0500

(tones)
283,3487

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

3

2

Volum aparent

2

3

(m /m )

(m )

0,0896

295,5061

120,8616
120,3007
25,9314
12,9558
3,2992

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

134,2760
85,9432
38,9301
32,0679
4,2889

0,0380

14,0775

0,0285

94,1251

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

3,9821
5,2127
2,7383
2,1445

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

14,8462
34,1463
39,1941
5,9385

totals de construcció

3

389,63 m

297,43 t

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

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs
Residus que contenen PCB
Terres contaminades

-

altres

especificar
especificar
especificar
especificar

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

-

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

si
si
si
-

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

0,00 t

0,00 m

3

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

0,00 m

3

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

altres :

0,00 t

0,00 m

3

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum

Reutilizació (m3)

m3 (+20%)
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades

0,0
0,0
0,0
1161,9
387,3
0,0
0,0

Total

1549,2

a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
87,35
0,00
0,00
87,35

Terres per a l'abocador
volum aparent (m 3)
0,00
0,00
0,00
1074,56
387,30
0,00
0,00

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1461,86

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

tones
80
40
2
1
1
0,50
0,50

Projecte
120,30
120,86
2,14
3,98
0,00
2,74
2,74

inapreciable

inapreciable

cal separar
si
si
si
si
no
si
si
si

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

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

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

si

si

si

Contenidor per Metalls

si

si

Contenidor per Fustes

si

si

Contenidor per Plàstics

si

si

no

no

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

No especials Contenidor per Vidre
Contenidor per Paper i cartró

si

si

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

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

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor
Runes
Dipòsit controlat Manlleu

adreça

codi del gestor

Paratge els Falgars, S/N - 08560 Manlleu

E-1298.12

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m

3

12,00
5,00
4,00
15,00
1
5,00
70,00

3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m (mínim 100 €)
3

La distància mitjana a l'abocador : 15 Km

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m

Contenidors de 5 m3 per a cada tipus de residu

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

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

3

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

RESIDU
Excavació
Terres
Terres contaminades

Volum
m3 (+20%)

Classificació
3
12,00 €/m

Transport
3
5,00 €/m

1461,86

32607,87

7309,32

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
3
70,00 €/m
5,00 €/m
13169,95
0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

runa bruta

3
4,00 €/m

Formigó

116,02

1.392,28

Maons i ceràmics

181,27

Petris barrejats

52,56

15,00 €/m3

580,12

464,09

2.175,27

906,36

725,09

-

-

262,78

-

788,34

-

-

Metalls

8,02

96,20

40,08

32,07

Fusta

20,04

240,51

100,21

80,17

-

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

46,10

553,17

230,49

184,39

-

Paper i cartró

52,91

634,94

264,56

211,65

-

Guixos i no especials

49,08

-

245,41

-

736,22

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

526,00

5.092,38

0,00

9.939,33

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

14.867,41

1.524,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31.423,68 €

3
1.987,87 m

31.423,68 euros
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documentació gràfica

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

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

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

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

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

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

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

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

-
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plec de condicions
tècniques

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

( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )
Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya mod-05/2018
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dipòsit
IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

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

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació (tones)

% de reducció per minimització

Previsió final de
l'Estudi

2226,99 T

Total construcció i enderroc (tones)

2523,90 T

297,43 T

0,00 %

297,43 T

Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ **
Residus de construcció i enderroc **

2523,90 T

11 euros/T

27762,89 euros

297,43 T

11 euros/T

3271,69 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

2.821,3 Tones
31.034,58 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

5. ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/12/19

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0121000

h

Oficial 1a

23,85 €

A0122000

h

Oficial 1a paleta

23,85 €

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

23,85 €

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

23,85 €

A0125000

h

Oficial 1a soldador

24,25 €

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

23,85 €

A0129000

h

Oficial 1a guixaire

23,85 €

A012A000

h

Oficial 1a fuster

24,28 €

A012D000

h

Oficial 1a pintor

23,85 €

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

23,18 €

A012F000

h

Oficial 1a manyà

24,23 €

A012J000

h

Oficial 1a lampista

24,65 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

24,65 €

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

23,85 €

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

28,01 €

A0133000

h

Ajudant encofrador

21,17 €

A0134000

h

Ajudant ferrallista

21,17 €

A0135000

h

Ajudant soldador

21,25 €

A0137000

h

Ajudant col·locador

21,17 €

A013A000

h

Ajudant fuster

21,33 €

A013D000

h

Ajudant pintor

21,17 €

A013F000

h

Ajudant manyà

21,25 €

A013J000

h

Ajudant lampista

21,14 €

A013M000

h

Ajudant muntador

21,17 €

A013P000

h

Ajudant jardiner

24,86 €

A0140000

h

Manobre

19,91 €

A0149000

h

Manobre guixaire

19,91 €

A0150000

h

Manobre especialista

20,59 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/12/19

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

14,87 €

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,65 €

C1102341

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t, amb martell trencador

97,45 €

C1107431

h

Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb
martell trencador

56,52 €

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

73,78 €

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

89,49 €

C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

85,58 €

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,90 €

C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t

45,00 €

C13161E0

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

48,46 €

C1331100

h

Motoanivelladora petita

59,15 €

C1335010

h

Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t

39,73 €

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

67,39 €

C133A030

h

Compactador duplex manual de 700 kg

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

42,91 €

C1503000

h

Camió grua

45,42 €

C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

49,86 €

C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

C1704100

h

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

1,70 €

C1704200

h

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

1,42 €

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,71 €

C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

8,77 €

C1RA2500

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

22,61 €

C2001000

h

Martell trencador manual

3,26 €

C200L000

h

Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual, per
aire calent

4,23 €

C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,11 €

7,89 €

155,18 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/12/19

Pàg.:

3

MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C200P100

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura de pern
connector tipus Nelson per a xapa col·laborant

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

C3H11250

h

Equip per a injeccions profundes, amb bomba de
pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins a
200 mm de diàmetre

99,92 €

C3HZ2000

u

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip
d'execució de micropilons

1.983,00 €

CR11B700

h

Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

46,41 €

CRE23000

h

Motoserra

17,52 €
6,61 €

3,14 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/12/19

Pàg.:

4

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0111000

m3

Aigua

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

17,04 €

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

16,68 €

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

16,63 €

B0331020

t

Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens

16,29 €

B0331300

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm

16,13 €

B0351000

t

Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm

23,16 €

B0372000

m3

Tot-u artificial

15,83 €

B0511601

t

Ciment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

112,90 €

B0512401

t

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

103,30 €

B0521100

kg

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

0,12 €

B0521200

kg

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

0,12 €

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

0,22 €

B05A2203

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,82 €

B065710B

m3

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

67,74 €

B065760B

m3

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

68,27 €

B065960B

m3

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

65,80 €

B06NLA1C

m3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/P/10

59,50 €

B06NN14C

m3

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

57,13 €

B0710180

t

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

34,73 €

B0710250

t

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

30,93 €

1,63 €
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B0711013

kg

Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN
12004

0,37 €

B0906000

kg

Adhesiu de PVC

4,32 €

B0911000

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

3,98 €

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

1,22 €

B0A14300

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

1,11 €

B0A31000

kg

Clau acer

1,36 €

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

9,30 €

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

2,43 €

B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

0,16 €

B0A61500

u

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

0,09 €

B0A61600

u

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

0,15 €

B0A62F90

u

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

0,99 €

B0A63H00

u

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

3,91 €

B0A81010

cu

Grapa metàl·lica per a fixar miralls

B0AAY0605

u

Pern de connexió tipus Nelson 16/15-30 h=15 cm, per
a planxes col·laborants

0,25 €

B0AAZ0605

u

Pern de connexió tipus Nelson 16/20 h=9 cm, per a
planxes col·laborants

0,40 €

B0B2A000

kg

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

0,63 €

B0B34133

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

1,76 €

B0B34256

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

3,18 €

B0B5Z1320

m2

Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 25x2 mm, en peces de
2000x600 mm

66,88 €

B0C551HL

m2

Panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en
calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR)
amb prestacions al foc millorades amb un gruix total de
35 mm, amb la cara exterior llisa i la cara interior
grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int)
0.6/0.6 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de
fixació oculta, per a façanes

22,61 €

142,24 €
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B0C5G218

m2

Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i
aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de
80 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara
interior llisa, color blanc, gruix de les planxes (ext/int)
0.6/0.5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de
fixació oculta, per a façanes

32,16 €

B0C5G22D

m2

Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i
aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de
150 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara
interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix
de les planxes (ext/int) 0.6/0.5 mm, junt longitudinal
encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes

46,15 €

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

4,38 €

B0CH7120

m2

Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 3
nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària entre
100 i 110 mm de 0.6 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 148 i 150 cm4 i una massa superficial entre 7 i 9
kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782

8,99 €

B0CHLN0B

m2

Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat
de 3 mm de gruix

35,99 €

B0CHSE3H

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs, per a junt de dilatació

5,05 €

B0CHSJ3H

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs, per a safata

5,05 €

B0CHT33H

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
vora lliure

4,48 €

B0CHTA4B

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, de 0.8 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
coronament

5,17 €

B0CHZLN0B

m2

Planxa plana perforada de textura amb relleu, d'acer
galvanitzat de 3 mm de gruix

35,99 €

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

B0D61110

m3

Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2.5 m d'alçària, per a 3 usos

70,53 €

B0D625A0

cu

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

9,37 €

B0D629A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

22,49 €

B0D71130

m2

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

1,27 €

0,35 €
242,53 €
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B0D75000

m2

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

7,65 €

B0D81480

m2

Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos

1,18 €

B0DBT300

u

Tornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

0,77 €

B0DG2112

m2

Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de base
rectilínia de formigó no vist, amb part proporcional
d'accessoris

2,26 €

B0DZA000

l

Desencofrant

2,75 €

B0DZP400

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

0,39 €

B0F1D2A1

u

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

0,18 €

B0FA12A0

u

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

0,16 €

B0FG1JA3

u

Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració manual, de 28x14x1 cm, de color vermell

0,42 €

B0FH2183

m2

Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola
de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a
15 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

7,25 €

B147UC10

m

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

4,40 €

B147UE40

u

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de
caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

510,58 €

B147UH20

u

Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

55,47 €

B2RA73G1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

19,50 €

B2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,55 €
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B2RA9SB0

t

Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

45,00 €

B2RA9TD0

t

Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

75,00 €

B3DB6G70

m

Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560
N/mm2 de límit elàstic, 139.7 mm de diàmetre i de 9
mm de gruix

27,61 €

B44ZB052

kg

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C,
Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,21 €

B44ZZ5015

kg

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

1,13 €

B44ZZ5016

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb cargols i galvanitzat

1,70 €

B4LMZ1A20

m2

Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm de
gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm
d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 70 a 80 cm4

14,11 €

B4LWZ03A6

m2

Placa nervada posttensada amb 4 cables 0,6'' Y1860
S7 de formigó armat segons plànols de detall, de 27,5
cm d'alçària i 120 cm d'amplària

40,54 €

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

0,91 €

B6B11311

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

1,10 €

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,89 €

B6B12311

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

0,94 €

B6BZ1A10

m

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

0,51 €

B6ME0001

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

192,92 €

B6ME0002

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

192,92 €

B6ME0003

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

214,88 €
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B6ME0004

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

226,73 €

B6ME0006

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

204,80 €

B6ME0008

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

434,68 €

B6ME0010

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

349,97 €

B6ME0011

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

288,82 €

B6ME0012

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

267,84 €

B6ME0017

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

194,14 €

B6ME0018

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

223,34 €

B6ME005

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

204,80 €

B7114070

m2

Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FV amb armadura
de feltre de material fibra de vidre de 60 g/m2

3,80 €

B712907A

m2

Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral
LBM (SBS) 40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard

4,48 €

B7412CMF

m2

Làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie de
gruix 1.2 mm i amb armadura de malla de fibra de vidre

9,52 €

B7621F00

m2

Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la
intempèrie de pes 2.5 kg/m2 i gruix 2 mm

11,46 €

B7711A00

m2

Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2

0,15 €

B7B111A0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

0,87 €

B7B11AA0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a
110 g/m2

0,78 €

B7C100N0

kg

Escumant per a formigó cel·lular

1,24 €

B7C2GE70

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 140 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 5 i 4,516 m2.K/W, amb la superfície llisa i
cantell mitjamossa

23,48 €

B7C9GBN0

m2

Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
126 a 160 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.038 W/mK i resistència
tèrmica >= 2,105 m2.K/W

14,42 €

B7C9H5M0

m2

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

2,49 €

B7C9H8M0

m2

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,622 m2.K/W

3,14 €
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B7CZ1800

u

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

0,31 €

B7J50010

dm3

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

14,51 €

B7J50090

dm3

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

11,61 €

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

1,07 €

B7JZ00B0

m

Cinta de cautxú cru per a junts de membranes

7,20 €

B7JZ00E1

m

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

0,07 €

B7JZ00F6

m

Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer
plegada

2,66 €

B7Z24000

kg

Emulsió bituminosa, tipus ED

0,76 €

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

3,08 €

B89ZPE00

kg

Pintura plàstica per a exteriors

4,45 €

B8ZA1000

kg

Segelladora

4,25 €

B8ZA3000

kg

Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)

6,90 €

B9611470

m

Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a
vorada, de 10x25 cm

16,27 €

B9C12431

m2

Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu mitjà, per a
ús interior normal

10,76 €

B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,92 €

B9E11100

m2

Panot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu superior

6,50 €

B9E15100

m2

Panot gris de 25x25x2.5 cm, classe 1a, preu superior

7,70 €

B9GZ1210

t

Pols de quars color gris

B9U6P01W

m

Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària

1,87 €

B9U6ZP01W

m

Sòcol de PVC, de 60 mm d'alçària

1,87 €

B9V4Z733A

m

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció
escairada de 48x18 cm, amb bisell i acabat buixardat,
de color blanc

47,10 €

B9VD0A75

m

Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3
mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim

24,62 €

B9VDZ0A75

m

Esglaó amb relleu de planxa perforada d'acer
galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm
de desenvolupament com a màxim

24,62 €

12,97 €

515,62 €
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BAF4C4AC

m2

Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

129,06 €

BAP37176

u

Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta
de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de
70 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

31,75 €

BAP37186

u

Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta
de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de
80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

32,83 €

BAP371D6

u

Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta
de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de
140 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

75,09 €

BAP371F6

u

Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta
de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de
160 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

77,36 €

BAQDD176

u

Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró, de 70 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

47,01 €

BAQDD186

u

Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

50,78 €

BASAZ61N2

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per
a una llum de 80x235 cm, preu alt

170,32 €

BAZ13196

m

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

1,87 €

BAZGC360

u

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

24,96 €

BAZGC370

u

Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents,
de preu mitjà

55,79 €

BB121JB0

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària

107,21 €

BB122JB0

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària

171,53 €

BC1K1500

m2

Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm

BD5A2F00

m

Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 200 mm
de diàmetre

6,45 €

BD5L2580

m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb
un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves
cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2

4,60 €

44,77 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BJ13B713

u

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà

86,24 €

BJ14BC1Q

u

Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient
i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà

113,36 €

BJ1ZS000

kg

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

5,92 €

BJ23613G

u

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo,
per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de maniguets

233,66 €

BJ24A131

u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb
tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de 1/2´´

10,76 €

BJ3317P7

u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

5,34 €

BJ33B7PG

u

Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40
mm, per a connectar al ramal de PVC

6,30 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

D0701641

m3

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

PREU
Rend.: 1,000

75,92 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

20,59000 =

1,000 /R x

Subtotal...

20,59000
20,59000

20,59000

Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,71000 =

0,700 /R x

Subtotal...

1,19700
1,19700

1,19700

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,63000 =

0,32600

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,630

x

17,04000 =

27,77520

B0512401

t

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

0,250

x

103,30000 =

25,82500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m3

D070A4D1

53,92620
1,00%

53,92620
0,20590

COST DIRECTE

75,91910

COST EXECUCIÓ MATERIAL

75,91910

Rend.: 1,000

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

158,13 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

20,59000 =

1,050 /R x

Subtotal...

21,61950
21,61950

21,61950

Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,71000 =

0,725 /R x

Subtotal...

1,23975
1,23975

1,23975

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,63000 =

0,32600

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,530

x

17,04000 =

26,07120

B0512401

t

0,200

x

103,30000 =

20,66000

B0532310

kg

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

400,000

x

0,22000 =

88,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

135,05720
1,00%

135,05720
0,21620

COST DIRECTE

158,13265

COST EXECUCIÓ MATERIAL

158,13265
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

D070A8B1

m3

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

PREU
Rend.: 1,000

127,97 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

20,59000 =

1,050 /R x

Subtotal...

21,61950
21,61950

21,61950

Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,71000 =

0,725 /R x

Subtotal...

1,23975
1,23975

1,23975

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,63000 =

0,32600

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,380

x

17,04000 =

23,51520

B0512401

t

0,380

x

103,30000 =

39,25400

B0532310

kg

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

190,000

x

0,22000 =

41,80000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m3

D07AA000

104,89520
1,00%

104,89520
0,21620

COST DIRECTE

127,97065

COST EXECUCIÓ MATERIAL

127,97065

Rend.: 1,000

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

Preu €

Parcial

50,88 €
Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,91000 =

0,500 /R x

Subtotal...

9,95500
9,95500

9,95500

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,330

x

1,63000 =

0,53790

B0512401

t

0,330

x

103,30000 =

34,08900

B7C100N0

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Escumant per a formigó cel·lular

5,000

x

1,24000 =

6,20000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m3

D07J1100

40,82690
1,00%

40,82690
0,09955

COST DIRECTE

50,88145

COST EXECUCIÓ MATERIAL

50,88145

Rend.: 1,000

Pasta de guix B1
Unitats

Preu €

Parcial

117,09 €
Import

Mà d'obra:
A0149000

h

Manobre guixaire

1,000 /R x

19,91000 =
Subtotal...

19,91000
19,91000

19,91000
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI
Materials:

UA

DESCRIPCIÓ

B0111000

m3

Aigua

B0521100

kg

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

PREU
0,600

x

1,63000 =

0,97800

800,000

x

0,12000 =

96,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

kg

D0B2A100

96,97800
1,00%

96,97800
0,19910

COST DIRECTE

117,08710

COST EXECUCIÓ MATERIAL

117,08710

Rend.: 1,000

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

0,90 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

A0134000

h

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista

0,005 /R x

23,85000 =

0,11925

0,005 /R x

21,17000 =

0,10585

Subtotal...

0,22510

0,22510

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

B0B2A000

kg

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

0,0102

x

1,22000 =

0,01244

1,050

x

0,63000 =

0,66150

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,67394
1,00%

0,67394
0,00225

COST DIRECTE

0,90129

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,90129
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

1A1E0001

m2

FUSTERIA TIPUS F1

PREU
Rend.: 1,000

192,92 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color
a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb
trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario /
Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN
o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte. Inclou remat perimetral
d'entrega de perfileria amb obra
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B6ME0001

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

1,000

192,92000 =

x

Subtotal...

192,92000
192,92000

COST DIRECTE

192,92000

192,92000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

1A1E0002

192,92000

Rend.: 1,000

FUSTERIA TIPUS F2

192,92 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color
a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb
trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario /
Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN
o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte. Inclou remat perimetral
d'entrega de perfileria amb obra
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B6ME0002

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

1,000

x

192,92000 =
Subtotal...

COST DIRECTE

192,92000
192,92000

192,92000

192,92000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

192,92000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

1A1E0003

m2

FUSTERIA TIPUS F3

PREU
Rend.: 1,000

214,88 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color
a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb
trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario /
Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN
o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte. Inclou remat perimetral
d'entrega de perfileria amb obra
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B6ME0003

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

1,000

214,88000 =

x

Subtotal...

214,88000
214,88000

COST DIRECTE

214,88000

214,88000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

1A1E0004

214,88000

Rend.: 1,000

FUSTERIA TIPUS F4

226,73 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix i
practicable, color a escollir segons mostres, amb
perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario /
Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN
o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte. Inclou remat perimetral
d'entrega de perfileria amb obra
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B6ME0004

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

1,000

x

226,73000 =
Subtotal...

COST DIRECTE

226,73000
226,73000

226,73000

226,73000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

226,73000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

1A1E0005

m2

FUSTERIA TIPUS F5

PREU
Rend.: 1,000

204,80 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color
a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb
trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario /
Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN
o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte. Inclou remat perimetral
d'entrega de perfileria amb obra
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B6ME005

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

1,000

204,80000 =

x

Subtotal...

204,80000
204,80000

COST DIRECTE

204,80000

204,80000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

1A1E0006

204,80000

Rend.: 1,000

FUSTERIA TIPUS F6

204,80 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color
a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb
trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario /
Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN
o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte. Inclou remat perimetral
d'entrega de perfileria amb obra
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B6ME0006

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

1,000

x

204,80000 =
Subtotal...

COST DIRECTE

204,80000
204,80000

204,80000

204,80000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

204,80000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

1A1E0008

m2

FUSTERIA TIPUS F7

PREU
Rend.: 1,000

434,68 €

Suministre i col·locació de tancament exterior
practicable, color a escollir segons mostres, amb
perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario /
Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN
o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte. Inclou remat perimetral
d'entrega de perfileria amb obra
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B6ME0008

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

1,000

434,68000 =

x

Subtotal...

434,68000
434,68000

COST DIRECTE

434,68000

434,68000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

1A1E0011

434,68000

Rend.: 1,000

FUSTERIA TIPUS F9

288,82 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color
a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb
trencament de pont tèrmic i vidre. No inclou porta
corredissa:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario /
Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN
o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte. Inclou remat perimetral
d'entrega de perfileria amb obra
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B6ME0011

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

1,000

x

288,82000 =
Subtotal...

COST DIRECTE

288,82000
288,82000

288,82000

288,82000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

288,82000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
u

1A1E0019

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

995,57 €

Porta tipus P6

Rend.: 1,000

1.000,00 €

FUSTERIA TIPUS F17
Suministre i col·locació de tancament exterior
practicable, color a escollir segons mostres, amb
perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic,
integrat en sistema de protecció solar:
- Porta de d'una fulla batent, sistema forster (NEW)
presto o equivalent, de 100x330 cm de pas
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte. Inclou remat perimetral
d'entrega de perfileria amb obra

u

1A220006
B0CCZ3310

m2

Increment per doble placa de guix laminat resistent al
foc (F) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons
la norma UNE-EN 520

Rend.: 1,000

4,64 €

E31B3000

kg

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

Rend.: 1,000

1,22 €

Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

A0134000

h

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista

0,006 /R x

23,85000 =

0,14310

0,008 /R x

21,17000 =

0,16936

Subtotal...

0,31246

0,31246

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

D0B2A100

kg

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

0,0051

x

1,22000 =

0,00622

1,000

x

0,90129 =

0,90129

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,90751
1,50%

0,90751
0,00469

COST DIRECTE

1,22466

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E31DC100

1,22466

Rend.: 1,000

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

19,77 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,350 /R x

23,85000 =

8,34750

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,350 /R x

21,17000 =

7,40950

Subtotal...

15,75700

Materials:
B0A14300

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

B0A31000

kg

Clau acer

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

B0DZA000

l

Desencofrant

0,102

x

1,11000 =

0,11322

0,1501

x

1,36000 =

0,20414

6,600

x

0,35000 =

2,31000

0,0044

x

242,53000 =

1,06713

0,030

x

2,75000 =

0,08250

15,75700
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,77699
1,50%

3,77699
0,23636

COST DIRECTE

19,77035

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

E32515H4

19,77035

Rend.: 1,000

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

90,97 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,060 /R x

23,85000 =

1,43100

A0140000

h

Manobre

0,240 /R x

19,91000 =

4,77840

Subtotal...

6,20940

6,20940

Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

155,18000 =

0,100 /R x

Subtotal...

15,51800
15,51800

15,51800

Materials:
B065960B

m3

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

1,050

65,80000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

69,09000

69,09000
2,50%

69,09000
0,15524

COST DIRECTE

90,97263

DESPESES INDIRECTES 0,00%

kg

E32B300P

COST EXECUCIÓ MATERIAL

90,97263

Rend.: 1,000

1,32 €

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,008 /R x

23,85000 =

0,19080

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010 /R x

21,17000 =

0,21170

Subtotal...

0,40250

0,40250

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

D0B2A100

kg

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

0,0061

x

1,22000 =

0,00744

1,000

x

0,90129 =

0,90129

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,90873
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,90873
0,00604
1,31727
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

E32DFA03

1,31727

Rend.: 1,000

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó no vist
Unitats

18,96 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,330 /R x

23,85000 =

7,87050

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,360 /R x

21,17000 =

7,62120

Subtotal...

15,49170

15,49170

Materials:
B0DBT300

u

B0DG2112

m2

B0DZA000

l

Tornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris
Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de base
rectilínia de formigó no vist, amb part proporcional
d'accessoris
Desencofrant

0,200

x

0,77000 =

0,15400

1,200

x

2,26000 =

2,71200

0,080

x

2,75000 =

0,22000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,08600
2,50%

3,08600
0,38729

COST DIRECTE

18,96499

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

E3C515H4

18,96499

Rend.: 1,000

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

86,74 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,096 /R x

23,85000 =

2,28960

A0140000

h

Manobre

0,144 /R x

19,91000 =

2,86704

Subtotal...

5,15664

5,15664

Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

0,080 /R x

155,18000 =
Subtotal...

12,41440
12,41440

12,41440

Materials:
B065960B

m3

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

1,050

65,80000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

69,09000

69,09000
1,50%

COST DIRECTE

69,09000
0,07735
86,73839

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

86,73839
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

E3CB3000

kg

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

PREU
Rend.: 1,000

1,27 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,006 /R x

23,85000 =

0,14310

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010 /R x

21,17000 =

0,21170

Subtotal...

0,35480

0,35480

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

D0B2A100

kg

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

0,0051

x

1,22000 =

0,00622

1,000

x

0,90129 =

0,90129

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,90751
1,50%

0,90751
0,00532

COST DIRECTE

1,26763

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E3CDD100

1,26763

Rend.: 1,000

Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments
Unitats

Preu €

Parcial

27,12 €
Import

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,500 /R x

23,85000 =

11,92500

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,550 /R x

21,17000 =

11,64350

Subtotal...

23,56850

23,56850

Materials:
B0A31000

kg

Clau acer

0,1501

x

1,36000 =

0,20414

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

2,9997

x

0,35000 =

1,04990

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019

x

242,53000 =

0,46081

B0D71130

m2

1,100

x

1,27000 =

1,39700

B0DZA000

l

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

0,030

x

2,75000 =

0,08250

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,19435
1,50%

3,19435
0,35353

COST DIRECTE

27,11638

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

E3F515H3

27,11638

Rend.: 1,000

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

89,19 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

A0140000

h

Oficial 1a paleta
Manobre

0,160 /R x

23,85000 =

3,81600

0,640 /R x

19,91000 =

12,74240

Subtotal...

16,55840

16,55840
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
B065960B

UA
m3

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

PREU
1,100

65,80000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

72,38000

72,38000
1,50%

72,38000
0,24838

COST DIRECTE

89,18678

DESPESES INDIRECTES 0,00%

kg

E3FB3000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

89,18678

Rend.: 1,000

1,20 €

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

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,006 /R x

23,85000 =

0,14310

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,007 /R x

21,17000 =

0,14819

Subtotal...

0,29129

0,29129

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

D0B2A100

kg

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

0,0061

x

1,22000 =

0,00744

1,000

x

0,90129 =

0,90129

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,90873
1,50%

0,90873
0,00437

COST DIRECTE

1,20439

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E3FD1100

1,20439

Rend.: 1,000

Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps

Preu €

Unitats

Parcial

22,85 €
Import

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,400 /R x

23,85000 =

9,54000

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,450 /R x

21,17000 =

9,52650

Subtotal...

19,06650

19,06650

Materials:
B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x

1,36000 =

0,13695

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

2,9997

x

0,35000 =

1,04990

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019

x

242,53000 =

0,46081

B0D81480

m2

Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos

1,122

x

1,18000 =

1,32396

B0DZA000

l

Desencofrant

0,050

x

2,75000 =

0,13750

B0DZP400

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

1,000

x

0,39000 =

0,39000

Subtotal...

3,49912

3,49912
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,28600

COST DIRECTE

22,85162

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

E45817C4

22,85162

Rend.: 1,000

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

101,76 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,084 /R x

23,85000 =

2,00340

A0140000

h

Manobre

0,336 /R x

19,91000 =

6,68976

Subtotal...

8,69316

8,69316

Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

155,18000 =

0,140 /R x

Subtotal...

21,72520
21,72520

21,72520

Materials:
B065710B

m3

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

1,050

67,74000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

71,12700

71,12700
2,50%

71,12700
0,21733

COST DIRECTE

101,76269

DESPESES INDIRECTES 0,00%

m3

E45918C4

COST EXECUCIÓ MATERIAL

101,76269

Rend.: 1,000

97,94 €

Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,072 /R x

23,85000 =

1,71720

A0140000

h

Manobre

0,288 /R x

19,91000 =

5,73408

Subtotal...

7,45128

7,45128

Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

0,120 /R x

155,18000 =
Subtotal...

18,62160
18,62160

18,62160

Materials:
B065760B

m3

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

1,050

x

68,27000 =

Subtotal...

71,68350

71,68350

71,68350
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

2,50%

0,18628

COST DIRECTE

97,94266

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

E45C18C4

97,94266

Rend.: 1,000

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

89,33 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,054 /R x

23,85000 =

1,28790

A0140000

h

Manobre

0,216 /R x

19,91000 =

4,30056

Subtotal...

5,58846

5,58846

Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

155,18000 =

0,090 /R x

Subtotal...

13,96620
13,96620

13,96620

Materials:
B065760B

m3

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

1,020

68,27000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

69,63540

69,63540
2,50%

69,63540
0,13971

COST DIRECTE

89,32977

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

E45CA8C4

89,32977

Rend.: 1,000

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

91,52 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,060 /R x

23,85000 =

1,43100

A0140000

h

Manobre

0,240 /R x

19,91000 =

4,77840

Subtotal...

6,20940

6,20940

Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

0,100 /R x

155,18000 =
Subtotal...

15,51800
15,51800

15,51800

Materials:
B065760B

m3

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

1,020

68,27000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

69,63540

69,63540
2,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

69,63540
0,15524
91,51804
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

kg

E4B83000

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

91,51804

Rend.: 1,000

1,36 €

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

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,010 /R x

23,85000 =

0,23850

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010 /R x

21,17000 =

0,21170

Subtotal...

0,45020

0,45020

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

0,005

x

1,22000 =

0,00610

D0B2A100

kg

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

1,000

x

0,90129 =

0,90129

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,90739
1,50%

0,90739
0,00675

COST DIRECTE

1,36434

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
kg

E4B93000

1,36434

Rend.: 1,000

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

1,37 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,010 /R x

23,85000 =

0,23850

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010 /R x

21,17000 =

0,21170

Subtotal...

0,45020

0,45020

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

0,010

x

1,22000 =

0,01220

D0B2A100

kg

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

1,000

x

0,90129 =

0,90129

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,91349
1,50%

0,91349
0,00675

COST DIRECTE

1,37044

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E4B9DA66

1,37044

Rend.: 1,000

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

2,95 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,018 /R x

23,85000 =

0,42930

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,018 /R x

21,17000 =

0,38106

Subtotal...

0,81036

0,81036
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

0,012

x

1,22000 =

0,01464

B0B34133

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

1,200

x

1,76000 =

2,11200

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,12664
1,50%

2,12664
0,01216

COST DIRECTE

2,94916

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E4B9M6CC

2,94916

Rend.: 1,000

Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m
B500SD UNE-EN 10080

5,21 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,030 /R x

23,85000 =

0,71550

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,030 /R x

21,17000 =

0,63510

Subtotal...

1,35060

1,35060

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

0,020

x

1,22000 =

0,02440

B0B34256

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200

x

3,18000 =

3,81600

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,84040
1,50%

3,84040
0,02026

COST DIRECTE

5,21126

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
kg

E4BC3000

5,21126

Rend.: 1,000

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

1,42 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,012 /R x

23,85000 =

0,28620

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010 /R x

21,17000 =

0,21170

Subtotal...

0,49790

0,49790

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

0,012

x

1,22000 =

0,01464

D0B2A100

kg

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

1,000

x

0,90129 =

0,90129

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,91593
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,91593
0,00747
1,42130
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

E4D8D500

1,42130

Rend.: 1,000

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta
de pi, per a cèrcols de directriu recta

64,95 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,640 /R x

23,85000 =

15,26400

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,480 /R x

21,17000 =

10,16160

Subtotal...

25,42560

25,42560

Materials:
B0A31000

kg

Clau acer

B0D21030

m

0,1007

x

1,36000 =

0,13695

1,991

x

0,35000 =

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,69685

B0D31000

m3

B0D625A0

cu

Llata de fusta de pi

0,1501

x

242,53000 =

36,40375

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

0,0201

x

9,37000 =

0,18834

B0D71130

m2

1,1495

x

1,27000 =

1,45987

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

38,88576
2,50%

38,88576
0,63564

COST DIRECTE

64,94700

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E4DC1D00

64,94700

Rend.: 1,000

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

30,28 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,600 /R x

23,85000 =

14,31000

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,600 /R x

21,17000 =

12,70200

Subtotal...

27,01200

27,01200

Materials:
B0A31000

kg

B0D21030

m

x

1,36000 =

0,13695

0,990

x

0,35000 =

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,34650

B0D31000

m3

B0D625A0

cu

Llata de fusta de pi

0,0019

x

242,53000 =

0,46081

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

0,0151

x

9,37000 =

0,14149

B0D71130

m2

1,100

x

1,27000 =

1,39700

B0DZA000

l

0,040

x

2,75000 =

0,11000

Clau acer

0,1007

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,59275
2,50%

COST DIRECTE

2,59275
0,67530
30,28005

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

30,28005
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

E4DC2D02

m2

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

PREU
Rend.: 1,000

51,60 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,920 /R x

23,85000 =

21,94200

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,805 /R x

21,17000 =

17,04185

Subtotal...

38,98385

38,98385

Materials:
B0A31000

kg

Clau acer

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,1007

x

1,36000 =

0,13695

0,990

x

0,35000 =

B0D31000

m3

0,34650

Llata de fusta de pi

0,0019

x

242,53000 =

B0D629A0

cu

0,46081

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos
Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús
Desencofrant

0,0151

x

22,49000 =

0,33960

B0D71130

m2

1,100

x

1,27000 =

1,39700

B0D75000

m2

1,150

x

7,65000 =

8,79750

B0DZA000

l

0,060

x

2,75000 =

0,16500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

11,64336
2,50%

11,64336
0,97460

COST DIRECTE

51,60181

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E4DCAD00

51,60181

Rend.: 1,000

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de
pi

44,69 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,900 /R x

23,85000 =

21,46500

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,900 /R x

21,17000 =

19,05300

Subtotal...

40,51800

40,51800

Materials:
B0A31000

kg

Clau acer

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

B0D625A0

cu

B0D71130

m2

B0DZA000

l

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

0,1007

x

1,36000 =

0,13695

1,298

x

0,35000 =

0,45430

0,0038

x

242,53000 =

0,92161

0,0151

x

9,37000 =

0,14149

1,100

x

1,27000 =

1,39700

0,040

x

2,75000 =

0,11000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,16135
2,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,16135
1,01295
44,69230
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

E4LM1A20

44,69230

Rend.: 1,000

Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer
galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas
de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12
kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4, col·locat
sobre estructura
Unitats

22,45 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,120 /R x

23,85000 =

2,86200

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,240 /R x

21,17000 =

5,08080

Subtotal...

7,94280

7,94280

Materials:
B4LMZ1A20

m2

Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm de
gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm
d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 70 a 80 cm4

1,020

14,11000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

14,39220

14,39220
1,50%

14,39220
0,11914

COST DIRECTE

22,45414

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E4LWY3AA1

22,45414

Rend.: 1,000

Plaques nervades posttensades amb 4 cables 0,6''
Y1860 S7 de formigó armat segons plànols de detall,
de 34,5 cm d'alçària i 120 cm d'amplària, per a una
llum màxima de 12 m, per a sostre amb capa de
compressió mínima de 7,5 cm, col·locades sobre
estructura
Unitats

54,68 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,150 /R x

23,85000 =

3,57750

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

19,91000 =

2,98650

Subtotal...

6,56400

6,56400

Maquinària:
C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

49,86000 =

0,150 /R x

Subtotal...

7,47900
7,47900

7,47900

Materials:
B4LWZ03A6

m2

Placa nervada posttensada amb 4 cables 0,6'' Y1860
S7 de formigó armat segons plànols de detall, de 27,5
cm d'alçària i 120 cm d'amplària

1,000

40,54000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

40,54000

40,54000
1,50%

COST DIRECTE

40,54000
0,09846
54,68146

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

54,68146
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
u

E4ZWY1D60

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Pern de connexió tipus Nelson 16/15-30 h=15 cm,
soldat a la xapa col·laborant

1,90 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

23,85000 =

0,040 /R x

Subtotal...

0,95400
0,95400

0,95400

Maquinària:
C200P100

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura de pern
connector tipus Nelson per a xapa col·laborant

17,52000 =

0,040 /R x

Subtotal...

0,70080
0,70080

0,70080

Materials:
B0AAY0605

u

Pern de connexió tipus Nelson 16/15-30 h=15 cm, per
a planxes col·laborants

1,000

0,25000 =

x

Subtotal...

0,25000
0,25000

COST DIRECTE

0,25000

1,90480

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

E4ZWZ1D60

1,90480

Rend.: 1,000

Pern de connexió tipus Nelson 16/20 h=9 cm, soldat a
la xapa col·laborant
Unitats

2,05 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

23,85000 =

0,040 /R x

Subtotal...

0,95400
0,95400

0,95400

Maquinària:
C200P100

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura de pern
connector tipus Nelson per a xapa col·laborant

17,52000 =

0,040 /R x

Subtotal...

0,70080
0,70080

0,70080

Materials:
B0AAZ0605

u

Pern de connexió tipus Nelson 16/20 h=9 cm, per a
planxes col·laborants

1,000

0,40000 =

x

Subtotal...

0,40000
0,40000

COST DIRECTE

0,40000

2,05480

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E511GBFK

2,05480

Rend.: 1,000

Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica
comuna d'elaboració manual, amb acabat fi, de color
vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10
Unitats

26,73 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,390 /R x

23,85000 =

9,30150

A0140000

h

Manobre

0,195 /R x

19,91000 =

3,88245

Subtotal...

13,18395

13,18395
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:

UA

B0FG1JA3

u

D070A4D1

m3

DESCRIPCIÓ
Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració manual, de 28x14x1 cm, de color vermell
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

PREU
26,520

x

0,42000 =

11,13840

0,014

x

158,13265 =

2,21386

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

13,35226
1,50%

13,35226
0,19776

COST DIRECTE

26,73397

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E54A348B

26,73397

Rend.: 1,000

Coberta tipus Deck amb perfil nervat de planxa d'acer
llis galvanitzada de gruix 0.6 mm amb nervis d'entre
100 i 110 mm d'alçària, aïllament amb placa rígida de
llana mineral de roca de densitat 126 a 160 kg/m3 de
80 mm de gruix i resistència tèrmica 2,105 m2.K/W,
membrana per a impermeabilització de cobertes GA-2
segons UNE 104402 de dues làmines,de densitat
superficial 6.9 kg/m2 amb làmina LBM (SBS)-40/G-FV
60 g/m2 sobre làmina LO- 40-FV60 g/m2, adherides en
calent prèvia imprimació específica, perfil nervat i
aïllament col·locats amb fixacions mecàniques
Unitats

65,05 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,760 /R x

23,85000 =

18,12600

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,360 /R x

21,17000 =

7,62120

Subtotal...

25,74720

25,74720

Materials:
B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

B0CH7120

m2

B7114070

m2

B712907A

m2

B7C9GBN0

m2

B7CZ1800

u

B7Z24000

kg

Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 3
nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària entre
100 i 110 mm de 0.6 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 148 i 150 cm4 i una massa superficial entre 7 i 9
kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782
Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FV amb armadura
de feltre de material fibra de vidre de 60 g/m2
Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral
LBM (SBS) 40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard
Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
126 a 160 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.038 W/mK i resistència
tèrmica >= 2,105 m2.K/W
Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80
mm de gruix com a màxim
Emulsió bituminosa, tipus ED

16,500

x

0,16000 =

2,64000

1,100

x

8,99000 =

9,88900

1,100

x

3,80000 =

4,18000

1,100

x

4,48000 =

4,92800

1,100

x

14,42000 =

15,86200

3,000

x

0,31000 =

0,93000

0,300

x

0,76000 =

0,22800

Subtotal...

38,65700

38,65700
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

2,50%

0,64368

COST DIRECTE

65,04788

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E5Z15N40

65,04788

Rend.: 1,000

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

13,93 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,140 /R x

23,85000 =

3,33900

A0140000

h

Manobre

0,140 /R x

19,91000 =

2,78740

Subtotal...

6,12640

6,12640

Materials:
D07AA000

m3

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

0,1515

50,88145 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,70854
7,70854

1,50%

7,70854
0,09190

COST DIRECTE

13,92684

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

E635XF22F

Suministre i col·locació de reixeta anti-rosegadors
sense lacar, per arrencada de façana, inclòs angular de
50x50x3 y cargols necessaris pel seu suport

13,92684

Rend.: 1,000

32,26 €

Rend.: 1,000

44,92 €

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte
m2

E652245Y

Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a
cada cara de 12.5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,370 /R x

23,85000 =

8,82450

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,130 /R x

21,17000 =

2,75210

Subtotal...

11,57660

Materials:
B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,500

x

9,30000 =

4,65000

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,120

x

2,43000 =

0,29160

B0A61600

u

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

6,000

x

0,15000 =

0,90000

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

4,120

x

4,38000 =

18,04560

11,57660
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B6B11211

m

UA

B6B12211

m

B6BZ1A10

m

B7C9H5M0

m2

B7J500ZZ

kg

B7JZ00E1

m

DESCRIPCIÓ
Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària
Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària
Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat
Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

PREU
4,893

x

0,91000 =

4,45263

0,9975

x

0,89000 =

0,88778

0,470

x

0,51000 =

0,23970

1,030

x

2,49000 =

2,56470

0,800

x

1,07000 =

0,85600

4,000

x

0,07000 =

0,28000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

33,16801
1,50%

33,16801
0,17365

COST DIRECTE

44,91826

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E65224BY

44,91826

Rend.: 1,000

Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm,
muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals
de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a
cada cara de 12.5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W
Unitats

46,81 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,370 /R x

23,85000 =

8,82450

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,130 /R x

21,17000 =

2,75210

Subtotal...

11,57660

Materials:
B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,500

x

9,30000 =

4,65000

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,120

x

2,43000 =

0,29160

B0A61600

u

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

6,000

x

0,15000 =

0,90000

B0CC1310

m2

4,120

x

4,38000 =

18,04560

B6B11311

m

4,893

x

1,10000 =

5,38230

B6B12311

m

0,9975

x

0,94000 =

0,93765

B6BZ1A10

m

0,940

x

0,51000 =

0,47940

B7C9H8M0

m2

1,030

x

3,14000 =

3,23420

B7J500ZZ

kg

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària
Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària
Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat
Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,622 m2.K/W
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

x

1,07000 =

0,85600

B7JZ00E1

m

4,000

x

0,07000 =

0,28000

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

11,57660

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 21/12/19

36

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

35,05675
1,50%

35,05675
0,17365

COST DIRECTE

46,80700

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E74351BL

46,80700

Rend.: 1,000

Membrana de gruix 1.2 mm, d'una làmina de PVC
flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de
malla de fibra de vidre, fusionada amb soldadura d'aire
calent, col·locada sense adherir al suport

16,67 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,150 /R x

23,85000 =

3,57750

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,100 /R x

21,17000 =

2,11700

Subtotal...

5,69450

5,69450

Maquinària:
C200L000

h

Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual, per
aire calent

4,23000 =

0,100 /R x

Subtotal...

0,42300
0,42300

0,42300

Materials:
B7412CMF

m2

Làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie de
gruix 1.2 mm i amb armadura de malla de fibra de vidre

1,100

9,52000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

10,47200
10,47200

1,50%

10,47200
0,08542

COST DIRECTE

16,67492

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E763C00L

16,67492

Rend.: 1,000

Membrana de densitat superficial 2.5 kg/m2 i gruix 2
mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada
no adherida
Unitats

20,45 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,175 /R x

23,85000 =

4,17375

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,087 /R x

21,17000 =

1,84179

Subtotal...

6,01554

6,01554

Materials:
B0911000

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

0,075

x

3,98000 =

0,29850

B7621F00

m2

1,100

11,46000 =

12,60600

B7JZ00B0

m

Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la
intempèrie de pes 2.5 kg/m2 i gruix 2 mm
Cinta de cautxú cru per a junts de membranes

x

0,200

x

7,20000 =

1,44000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

14,34450
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

14,34450
0,09023
20,45027
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

m2

E7883202

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,45027

Rend.: 1,000

8,33 €

Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una
dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

A0140000

h

Oficial 1a col·locador
Manobre

0,150 /R x

23,85000 =

3,57750

0,150 /R x

19,91000 =

2,98650

Subtotal...

6,56400

6,56400

Materials:
B7Z24000

kg

Emulsió bituminosa, tipus ED

2,200

0,76000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,67200
1,67200

1,50%

1,67200
0,09846

COST DIRECTE

8,33446

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E7B111A0

8,33446

Rend.: 1,000

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

2,36 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,040 /R x

23,85000 =

0,95400

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,020 /R x

21,17000 =

0,42340

Subtotal...

1,37740

1,37740

Materials:
B7B111A0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

1,100

0,87000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,95700
0,95700

1,50%

0,95700
0,02066

COST DIRECTE

2,35506

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E7B11AA0

2,35506

Rend.: 1,000

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a
110 g/m2, col·locat sense adherir
Unitats

2,26 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,040 /R x

23,85000 =

0,95400

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,020 /R x

21,17000 =

0,42340

Subtotal...

1,37740

Materials:
B7B11AA0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a
110 g/m2

1,100

x

0,78000 =

0,85800

1,37740
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,85800
1,50%

0,85800
0,02066

COST DIRECTE

2,25606

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E7B21A0L

2,25606

Rend.: 1,000

Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

1,21 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,030 /R x

23,85000 =

0,71550

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,015 /R x

21,17000 =

0,31755

Subtotal...

1,03305

1,03305

Materials:
B7711A00

m2

Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2

1,100

0,15000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,16500
0,16500

1,50%

0,16500
0,01550

COST DIRECTE

1,21355

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E7C2GE71

1,21355

Rend.: 1,000

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 140
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 5 i 4,516 m2.K/W, amb la
superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir

27,40 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,080 /R x

23,85000 =

1,90800

A0140000

h

Manobre

0,040 /R x

19,91000 =

0,79640

Subtotal...

2,70440

2,70440

Materials:
B7C2GE70

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 140 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 5 i 4,516 m2.K/W, amb la superfície llisa i
cantell mitjamossa

1,050

23,48000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

24,65400

24,65400
1,50%

COST DIRECTE

24,65400
0,04057
27,39897

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

27,39897
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

E83E6JGB

m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 73 mm, muntants cada 600 mm de 48
mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2
plaques tipus estàndard (A) de 12.5 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

33,77 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,383 /R x

23,85000 =

9,13455

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,115 /R x

21,17000 =

2,43455

Subtotal...

11,56910

11,56910

Materials:
B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,500

x

9,30000 =

4,65000

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,120

x

2,43000 =

0,29160

B0A61600

u

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

6,000

x

0,15000 =

0,90000

B0CC1310

m2

2,060

4,38000 =

9,02280

B44ZB052

kg

0,210

x

1,21000 =

0,25410

B6B11211

m

2,330

x

0,91000 =

2,12030

B6B12211

m

0,950

x

0,89000 =

0,84550

B6BZ1A10

m

0,470

x

0,51000 =

0,23970

B7C9H5M0

m2

1,030

x

2,49000 =

2,56470

B7J500ZZ

kg

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C,
Z i omega, tallat a mida i galvanitzat
Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària
Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària
Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat
Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

x

0,800

x

1,07000 =

0,85600

B7JZ00E1

m

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

4,000

x

0,07000 =

0,28000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

22,02470
1,50%

22,02470
0,17354

COST DIRECTE

33,76734

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E89A2BB0

33,76734

Rend.: 1,000

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

19,85 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,520 /R x

23,85000 =

12,40200

A013D000

h

Ajudant pintor

0,050 /R x

21,17000 =

1,05850

Subtotal...
Materials:

13,46050

13,46050
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B89ZB000

kg

UA

DESCRIPCIÓ
Esmalt sintètic

B8ZA1000

kg

B8ZA3000

kg

PREU
0,3468

x

12,97000 =

4,49800

Segelladora

0,153

x

4,25000 =

0,65025

Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)

0,150

x

6,90000 =

1,03500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,18325
1,50%

6,18325
0,20191

COST DIRECTE

19,84566

DESPESES INDIRECTES 0,00%

m2

E9234B91

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,84566

Rend.: 1,000

7,81 €

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

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,050 /R x

19,91000 =

0,99550

A0150000

h

Manobre especialista

0,100 /R x

20,59000 =

2,05900

Subtotal...

3,05450

3,05450

Maquinària:
C133A030

h

Compactador duplex manual de 700 kg

7,89000 =

0,050 /R x

Subtotal...

0,39450
0,39450

0,39450

Materials:
B0331300

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm

0,2678

16,13000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,31961
4,31961

1,50%

4,31961
0,04582

COST DIRECTE

7,81443

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E93628B1

7,81443

Rend.: 1,000

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat amb bomba

27,75 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,080 /R x

23,85000 =

1,90800

A0140000

h

Manobre

0,160 /R x

19,91000 =

3,18560

Subtotal...

5,09360

5,09360

Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

0,080 /R x

155,18000 =
Subtotal...

12,41440
12,41440

12,41440

Materials:
B065960B

m3

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

0,1545

x

65,80000 =

Subtotal...

10,16610

10,16610

10,16610
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,07640

COST DIRECTE

27,75050

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E9S1Z1320

27,75050

Rend.: 1,000

Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 25x2 mm, en peces de
2000x600 mm, col·locat

90,11 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,600 /R x

24,23000 =

14,53800

A013F000

h

Ajudant manyà

0,300 /R x

21,25000 =

6,37500

Subtotal...

20,91300

20,91300

Materials:
B0B5Z1320

m2

Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 25x2 mm, en peces de
2000x600 mm

1,030

66,88000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

68,88640

68,88640
1,50%

68,88640
0,31370

COST DIRECTE

90,11309

DESPESES INDIRECTES 0,00%

m

E9U6P01W

COST EXECUCIÓ MATERIAL

90,11309

Rend.: 1,000

5,30 €

Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària,
col·locat amb adhesiu

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

A0140000

h

Oficial 1a col·locador
Manobre

0,120 /R x

23,85000 =

2,86200

0,010 /R x

19,91000 =

0,19910

Subtotal...

3,06110

3,06110

Materials:
B0906000

kg

Adhesiu de PVC

0,065

x

4,32000 =

0,28080

B9U6P01W

m

Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària

1,020

x

1,87000 =

1,90740

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,18820
1,50%

COST DIRECTE

2,18820
0,04592
5,29522

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,29522
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
u

EAF4CEAC

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 210x150 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210
Unitats

437,68 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,800 /R x

24,65000 =

19,72000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,180 /R x

21,17000 =

3,81060

Subtotal...

23,53060

23,53060

Materials:
B7J50010

dm3

B7J50090

dm3

BAF4C4AC

m2

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

0,140

x

14,51000 =

2,03140

0,430

x

11,61000 =

4,99230

3,150

x

129,06000 =

406,53900

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

413,56270
2,50%

413,56270
0,58827

COST DIRECTE

437,68157

DESPESES INDIRECTES 0,00%

u

EAP37176

COST EXECUCIÓ MATERIAL

437,68157

Rend.: 1,000

31,75 €

Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta
de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de
70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Materials:
BAP37176

u

Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta
de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de
70 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

1,000

31,75000 =

x

Subtotal...

COST DIRECTE

31,75000

31,75000

31,75000

31,75000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

31,75000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
u

EAP37186

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta
de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de
80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

32,83 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
BAP37186

u

Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta
de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de
80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

1,000

32,83000 =

x

Subtotal...

32,83000

32,83000

COST DIRECTE

32,83000

32,83000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EAP371D6

32,83000

Rend.: 1,000

Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta
de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de
140 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
Unitats

75,09 €

Preu €

Parcial

Import

Materials:
BAP371D6

u

Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta
de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de
140 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

1,000

75,09000 =

x

Subtotal...

75,09000

75,09000

COST DIRECTE

75,09000

75,09000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EAP371F6

75,09000

Rend.: 1,000

Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta
de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de
160 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
Unitats

77,36 €

Preu €

Parcial

Import

Materials:
BAP371F6

u

Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta
de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de
160 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

1,000

77,36000 =

x

Subtotal...

77,36000

77,36000

COST DIRECTE

77,36000

77,36000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
EAQDD076

u

Rend.: 1,000

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 70
cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares
llises i estructura interior de cartró, col·locada
Unitats

Mà d'obra:

77,36000

Preu €

94,08 €
Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A012A000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a fuster

0,855 /R x

24,28000 =

20,75940

PREU

A013A000

h

Ajudant fuster

0,038 /R x

21,33000 =

0,81054

Subtotal...

21,56994

21,56994

Materials:
BAQDD176

u

BAZGC360

u

Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró, de 70 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000

x

47,01000 =

47,01000

1,000

x

24,96000 =

24,96000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

71,97000
2,50%

71,97000
0,53925

COST DIRECTE

94,07919

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EAQDD086

94,07919

Rend.: 1,000

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80
cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares
llises i estructura interior de cartró, col·locada

97,85 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,855 /R x

24,28000 =

20,75940

A013A000

h

Ajudant fuster

0,038 /R x

21,33000 =

0,81054

Subtotal...

21,56994

21,56994

Materials:
BAQDD186

u

BAZGC360

u

Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000

x

50,78000 =

50,78000

1,000

x

24,96000 =

24,96000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

75,74000
2,50%

75,74000
0,53925

COST DIRECTE

97,84919

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EAQDD186

97,84919

Rend.: 1,000

Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, de
40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària
cada una , per a pintar, de cares llises i estructura
interior de cartró, col·locades
Unitats

206,47 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012A000

h

A013A000

h

Oficial 1a fuster
Ajudant fuster

1,900 /R x

24,28000 =

46,13200

0,084 /R x

21,33000 =

1,79172

Subtotal...
Materials:

47,92372

47,92372
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BAQDD186

u

UA

BAZGC370

u

DESCRIPCIÓ
Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents,
de preu mitjà

PREU
2,000

x

50,78000 =

101,56000

1,000

x

55,79000 =

55,79000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

157,35000
2,50%

157,35000
1,19809

COST DIRECTE

206,47181

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

EAZ13196

206,47181

Rend.: 1,000

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

2,74 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012A000

h

Oficial 1a fuster

24,28000 =

0,031 /R x

Subtotal...

0,75268
0,75268

0,75268

Materials:
B0A31000

kg

Clau acer

0,010

x

1,36000 =

0,01360

BAZ13196

m

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

1,050

x

1,87000 =

1,96350

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,97710
1,50%

1,97710
0,01129

COST DIRECTE

2,74107

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

EB121JBM

2,74107

Rend.: 1,000

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella
Unitats

123,48 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

24,23000 =

9,69200

A013F000

h

Ajudant manyà

0,200 /R x

21,25000 =

4,25000

Subtotal...

13,94200

13,94200

Materials:
B0A62F90

u

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

2,000

x

0,99000 =

1,98000

BB121JB0

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària

1,000

x

107,21000 =

107,21000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

109,19000
2,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

109,19000
0,34855
123,48055
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

EB122JBM

123,48055

Rend.: 1,000

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella
Unitats

187,80 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

24,23000 =

9,69200

A013F000

h

Ajudant manyà

0,200 /R x

21,25000 =

4,25000

Subtotal...

13,94200

13,94200

Materials:
B0A62F90

u

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

2,000

x

0,99000 =

1,98000

BB122JB0

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària

1,000

x

171,53000 =

171,53000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

173,51000
2,50%

173,51000
0,34855

COST DIRECTE

187,80055

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

EB71UC10

187,80055

Rend.: 1,000

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i
als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat
Unitats

5,39 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

24,65000 =

0,030 /R x

Subtotal...

0,73950
0,73950

0,73950

Materials:
B147UC10

m

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

1,050

4,40000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,62000

4,62000
3,50%

COST DIRECTE

4,62000
0,02588
5,38538

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,38538
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
u

EB71UE40

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

554,62 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

24,65000 =

0,500 /R x

Subtotal...

12,32500
12,32500

12,32500

Materials:
B0A63H00

u

B147UE40

u

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella
Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de
caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

8,000

x

3,91000 =

31,28000

1,000

x

510,58000 =

510,58000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

541,86000
3,50%

541,86000
0,43138

COST DIRECTE

554,61637

DESPESES INDIRECTES 0,00%

u

EB71UH20

COST EXECUCIÓ MATERIAL

554,61637

Rend.: 1,000

69,86 €

Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0137000

h

Ajudant col·locador

21,17000 =

0,300 /R x

Subtotal...

6,35100
6,35100

6,35100

Materials:
B0A63H00

u

B147UH20

u

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella
Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

2,000

x

3,91000 =

7,82000

1,000

x

55,47000 =

55,47000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

63,29000
3,50%

COST DIRECTE

63,29000
0,22229
69,86329

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

69,86329
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

ED5L2583

m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb
un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves
cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2,
fixada mecànicament sobre parament vertical

PREU
Rend.: 1,000

7,67 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,066 /R x

23,85000 =

1,57410

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,033 /R x

21,17000 =

0,69861

Subtotal...

2,27271

2,27271

Materials:
B0A61600

u

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

2,000

x

0,15000 =

0,30000

BD5L2580

m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb
un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves
cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2

1,100

x

4,60000 =

5,06000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,36000
1,50%

5,36000
0,03409

COST DIRECTE

7,66680

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 1

7,66680

VA000003

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos durant el
procès de desenvolupament dels treballs

Rend.: 1,000

35.000,00 €

1351W2H51

m3

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia
de 1,5 m2/ m3

Rend.: 1,000

184,85 €

Unitats

Preu €

Parcial

Import

Partides d'obra:
E31522H4

m3

E31B3000

kg

E31DC100

m2

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

1,000

x

93,96060 =

93,96060

50,000

x

1,22466 =

61,23300

1,500

x

19,77035 =

29,65553

Subtotal...

COST DIRECTE

184,84913

184,84913

184,84913

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

184,84913
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 2

1351X2H51

m3

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 80 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia
de 4 m2/ m3

PREU
Rend.: 1,000

271,01 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Partides d'obra:
E31522H4

m3

E31B3000

kg

E31DC100

m2

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

1,000

x

93,96060 =

93,96060

80,000

x

1,22466 =

97,97280

4,000

x

19,77035 =

79,08140

Subtotal...

271,01480

COST DIRECTE

271,01480

271,01480

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 3

m3

1351Y2H51

271,01480

Rend.: 1,000

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 80 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia
de 2 m2/ m3

231,47 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Partides d'obra:
E31522H4

m3

E31B3000

kg

E31DC100

m2

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

1,000

x

93,96060 =

93,96060

80,000

x

1,22466 =

97,97280

2,000

x

19,77035 =

39,54070

Subtotal...

231,47410

COST DIRECTE

231,47410

231,47410

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 4

m3

1351Z2H51

231,47410

Rend.: 1,000

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 45 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia
de 2 m2/ m3

188,61 €

Preu €

Unitats

Parcial

Partides d'obra:
E31522H4

m3

E31B3000

kg

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,000

x

93,96060 =

93,96060

45,000

x

1,22466 =

55,10970

Import

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 21/12/19

50

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
E31DC100

UA
m2

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

PREU
2,000

19,77035 =

x

Subtotal...

39,54070
188,61100

COST DIRECTE

188,61100

188,61100

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 5

m3

1352Z2G83

188,61100

Rend.: 1,000

Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària i
fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa,
abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 50 kg/m3 i
encofrat industrialitzat per a murs, no vist
Unitats

283,90 €

Preu €

Parcial

Import

Partides d'obra:
E32515H4

m3

E32B300P

kg

E32DFA03

m2

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba
Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó no vist

1,000

x

90,97264 =

90,97264

50,000

x

1,31727 =

65,86350

6,700

x

18,96499 =

127,06543

Subtotal...

283,90157

COST DIRECTE

283,90157

283,90157

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 6

m3

1352Z2GA3

283,90157

Rend.: 1,000

Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària i
fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa,
abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 i
encofrat industrialitzat per a murs, no vist
Unitats

297,07 €

Preu €

Parcial

Partides d'obra:
E32515H4

m3

E32B300P

kg

E32DFA03

m2

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba
Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó no vist

1,000

x

90,97264 =

90,97264

60,000

x

1,31727 =

79,03620

6,700

x

18,96499 =

127,06543

Import

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 21/12/19

51

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

297,07427

COST DIRECTE

297,07427

297,07427

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 7

m3

135CZ55G2

297,07427

Rend.: 1,000

Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per
a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura per a
lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i
encofrat no vist amb una quantia de 0.2 m2/m3

142,87 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Partides d'obra:
E3C515H4

m3

E3CB3000

kg

E3CDD100

m2

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments

1,000

x

86,73839 =

86,73839

40,000

x

1,26763 =

50,70520

0,200

x

27,11638 =

5,42328

Subtotal...

142,86687

COST DIRECTE

142,86687

142,86687

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 8

m3

135FY52KK

142,86687

Rend.: 1,000

Encep de fonaments de formigó armat amb formigó per
a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot, armat amb 132 kg/m3 d'armadura per a enceps
AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2, i encofrat per a enceps amb una
quantia de 2 m2/m3
Unitats

293,87 €

Preu €

Parcial

Import

Partides d'obra:
E3F515H3

m3

E3FB3000

kg

E3FD1100

m2

Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot
Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps

1,000

x

89,18678 =

89,18678

132,000

x

1,20439 =

158,97948

2,000

x

22,85162 =

45,70324

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

293,86950

293,86950

293,86950

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 21/12/19

52

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 9

m3

135FZ52KK

293,86950

Rend.: 1,000

Encep de fonaments de formigó armat amb formigó per
a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot, armat amb 95 kg/m3 d'armadura per a enceps
AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2, i encofrat per a enceps amb una
quantia de 2 m2/m3
Unitats

249,31 €

Preu €

Parcial

Import

Partides d'obra:
E3F515H3

m3

E3FB3000

kg

E3FD1100

m2

Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot
Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps

1,000

x

89,18678 =

89,18678

95,000

x

1,20439 =

114,41705

2,000

x

22,85162 =

45,70324

Subtotal...

249,30707

COST DIRECTE

249,30707

249,30707

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 10

m3

1458Z116G

249,30707

Rend.: 1,000

Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 115 kg/m3

648,34 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Partides d'obra:
E45817C4

m3

E4B83000

kg

E4D8D500

m2

Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba
Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta
de pi, per a cèrcols de directriu recta

1,000

x

101,76269 =

101,76269

115,000

x

1,36434 =

156,89910

6,000

x

64,94700 =

389,68200

Subtotal...

COST DIRECTE

648,34379

648,34379

648,34379

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

648,34379

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 21/12/19

53

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 11

145C427E

m2

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una
quantia de 1.1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 35 kg/m2

PREU
Rend.: 1,000

133,31 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Partides d'obra:
E45C18C4

m3

E4BC3000

kg

E4DC2D02

m2

Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba
Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

0,300

x

89,32977 =

26,79893

35,000

x

1,42130 =

49,74550

1,100

x

51,60181 =

56,76199

Subtotal...

133,30642

COST DIRECTE

133,30642

133,30642

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 12

m2

145CZ4974

COST EXECUCIÓ MATERIAL

133,30642

Rend.: 1,000

95,64 €

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una
quantia de 1.1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 25 kg/m2. Inclou
connexionat amb mur de formigó existent
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Partides d'obra:
E45C18C4

m3

E4BC3000

kg

E4DC1D00

m2

Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba
Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

0,300

x

89,32977 =

26,79893

25,000

x

1,42130 =

35,53250

1,100

x

30,28005 =

33,30806

Subtotal...

COST DIRECTE

95,63949

95,63949

95,63949

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

95,63949

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 21/12/19

54

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 13

145CZD974

m2

Llosa de formigó armat, inclinada, de 30 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de
pi, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25
kg/m2. Inclou connexionat amb mur de formigó existent

PREU
Rend.: 1,000

112,15 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Partides d'obra:
E45CA8C4

m3

E4BC3000

kg

E4DCAD00

m2

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba
Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de
pi

0,300

x

91,51804 =

27,45541

25,000

x

1,42130 =

35,53250

1,100

x

44,69230 =

49,16153

Subtotal...

112,14944

COST DIRECTE

112,14944

112,14944

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 14

m2

14LMZ124A

COST EXECUCIÓ MATERIAL

112,14944

Rend.: 1,000

45,33 €

Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes
col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, de 200
- 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 6 a 7 kN/m2, llum menor de 2.8 m,
amb una quantia de 2 kg/m2 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en
malles electrosoldades de 15x15 cm, 5 i 5 mm de D i
una quantia de 0.087 m3/m2 de formigó per a sostres
amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/10/IIa
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba. Inclou connectors i tots els
elements necessaris pel correcte desenvolupament
dels treballs
Unitats

Preu €

Parcial

Partides d'obra:
E45918C4

m3

E4B93000

kg

E4B9DA66

m2

Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba
Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m
B500T UNE-EN 10080

0,087

x

97,94266 =

8,52101

2,000

x

1,37044 =

2,74088

1,000

x

2,94916 =

2,94916

Import

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 21/12/19

55

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
E4LM1A20

m2

UA

E4ZWY1D60

u

E4ZWZ1D60

u

DESCRIPCIÓ
Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer
galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas
de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12
kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4, col·locat
sobre estructura
Pern de connexió tipus Nelson 16/15-30 h=15 cm,
soldat a la xapa col·laborant
Pern de connexió tipus Nelson 16/20 h=9 cm, soldat a
la xapa col·laborant

PREU
1,000

x

22,45414 =

22,45414

2,9264

x

1,90480 =

5,57421

1,5025

x

2,05480 =

3,08734

Subtotal...

45,32674

COST DIRECTE

45,32674

45,32674

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 15

m2

14LWZ3A15

45,32674

Rend.: 1,000

Formació de sostre 27,5+7,5 cm amb plaques
nervades posttensades amb 4 cables 0,6'' Y1860 S7 de
formigó armat segons plànols de detall, de 34,5 cm
d'alçària i 120 cm d'amplària, per a una llum màxima de
12 m, per a sostre amb capa de compressió mínima de
7,5 cm, col·locades sobre estructura, malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm B500T UNE-EN 10080, amb una quantia
de 5 kg/m2 d'armadura per a sostres amb elements
resistents industrialitzats AP500S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i amb
una quantia de 0.11 m3/m2 de formigó HA-25/B/10/IIa
de consistència tova, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat amb bomba
Unitats

80,26 €

Preu €

Parcial

Import

Partides d'obra:
E45918C4

m3

E4B93000

kg

E4B9M6CC

m2

E4LWY3AA1

m2

Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba
Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m
B500SD UNE-EN 10080
Plaques nervades posttensades amb 4 cables 0,6''
Y1860 S7 de formigó armat segons plànols de detall,
de 34,5 cm d'alçària i 120 cm d'amplària, per a una
llum màxima de 12 m, per a sostre amb capa de
compressió mínima de 7,5 cm, col·locades sobre
estructura

0,110

x

97,94266 =

10,77369

7,000

x

1,37044 =

9,59308

1,000

x

5,21126 =

5,21126

1,000

x

54,68146 =

54,68146

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

80,25949

80,25949

80,25949

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 21/12/19

56

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 16

m2

1511Z3TFF

80,25949

Rend.: 1,000

Coberta invertida transitable amb pendents de formigó
cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una
membrana d'una làmina de PVC flexible no resistent a
la intempèrie, aïllament amb plaques de poliestirè
extruït (XPS) de gruix 140 mm, capa separadora amb
geotèxtil i acabat amb un paviment de rajola ceràmica
Unitats

89,44 €

Preu €

Parcial

Import

Partides d'obra:
E511GBFK

m2

E5Z15N40

m2

E74351BL

m2

E7B111A0

m2

E7C2GE71

m2

Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica
comuna d'elaboració manual, amb acabat fi, de color
vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10
Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà
Membrana de gruix 1.2 mm, d'una làmina de PVC
flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de
malla de fibra de vidre, fusionada amb soldadura d'aire
calent, col·locada sense adherir al suport
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir
Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 140
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 5 i 4,516 m2.K/W, amb la
superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir

1,000

x

26,73397 =

26,73397

1,000

x

13,92684 =

13,92684

1,000

x

16,67492 =

16,67492

2,000

x

2,35506 =

4,71012

1,000

x

27,39897 =

27,39897

Subtotal...

89,44482

COST DIRECTE

89,44482

89,44482

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 17

m2

1512Z3TCH

89,44482

Rend.: 1,000

Coberta invertida no transitable amb pendents de
formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització
amb una membrana d'una làmina de PVC flexible,
aïllament amb plaques de poliestirè extruït (XPS) de
140 mm i capa separadora amb geotèxtil

66,49 €

Preu €

Unitats

Parcial

Partides d'obra:
E5Z15N40

m2

E763C00L

m2

E7B111A0

m2

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà
Membrana de densitat superficial 2.5 kg/m2 i gruix 2
mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada
no adherida
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

1,000

x

13,92684 =

13,92684

1,000

x

20,45027 =

20,45027

2,000

x

2,35506 =

4,71012

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
E7C2GE71

UA
m2

DESCRIPCIÓ
Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 140
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 5 i 4,516 m2.K/W, amb la
superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir

PREU
1,000

27,39897 =

x

Subtotal...

27,39897

66,48620

COST DIRECTE

66,48620

66,48620

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 18

m2

17951111

66,48620

Rend.: 1,000

Impermeabilització exterior de mur de contenció de <=
3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant
amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta
densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada
mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006
Unitats

16,00 €

Preu €

Parcial

Import

Partides d'obra:
E7883202

m2

ED5L2583

m2

Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una
dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes
Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb
un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves
cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2,
fixada mecànicament sobre parament vertical

1,000

x

8,33446 =

8,33446

1,000

x

7,66680 =

7,66680

Subtotal...

16,00126

COST DIRECTE

16,00126

16,00126

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 19

m2

193514B4

16,00126

Rend.: 1,000

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix,
capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de
D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè
Unitats

39,03 €

Preu €

Parcial

Import

Partides d'obra:
E7B11AA0

m2

E7B21A0L

m2

E9234B91

m2

E93628B1

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a
110 g/m2, col·locat sense adherir
Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida
Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material
Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat amb bomba

1,000

x

2,25606 =

2,25606

1,000

x

1,21355 =

1,21355

1,000

x

7,81443 =

7,81443

1,000

x

27,75050 =

27,75050

Subtotal...

39,03454

39,03454
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE

39,03454

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 20

m2

1A1E0010

39,03454

Rend.: 1,000

FUSTERIA TIPUS F8

349,97 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix i
practicable, color a escollir segons mostres, amb
perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario /
Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN
o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte. Inclou premarc ancorat
a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat perimetral
d'entrega de perfileria amb obra
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B6ME0010

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

1,000

349,97000 =

x

Subtotal...

349,97000
349,97000

COST DIRECTE

349,97000

349,97000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 21

m2

1A1E0012

349,97000

Rend.: 1,000

FUSTERIA TIPUS F10

267,84 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix i
practicable, color a escollir segons mostres, amb
perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario /
Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN
o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte. Inclou premarc ancorat
a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat perimetral
d'entrega de perfileria amb obra
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B6ME0012

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

1,000

x

267,84000 =
Subtotal...

267,84000
267,84000

267,84000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE

267,84000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 22

1A1E0013

u

FUSTERIA TIPUS F11

267,84000

Rend.: 1,000

1.315,00 €

Rend.: 1,000

1.698,00 €

Rend.: 1,000

1.915,00 €

Suministre i col·locació de tancament exterior
practicable, color a escollir segons mostres, amb
perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic:
- Porta d'una fulla batent, sistema forster (NEW) presto
o equivalent, de 80x235 cm de pas
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte. Inclou premarc ancorat
a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat perimetral
d'entrega de perfileria amb obra
P- 23

1A1E0014

u

FUSTERIA TIPUS F12
Suministre i col·locació de tancament exterior
practicable, color a escollir segons mostres, amb
perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic:
- Porta de dues fulles batents, sistema forster (NEW)
presto o equivalent, de 160x210 cm de pas
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte. Inclou remat perimetral
d'entrega de perfileria amb obra

P- 24

1A1E0015

u

FUSTERIA TIPUS F13
Suministre i col·locació de tancament exterior
practicable, color a escollir segons mostres, amb
perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic:
- Porta de dues fulles batents, sistema forster (NEW)
presto o equivalent, de 160x324 cm de pas
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte. Inclou premarc ancorat
a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat perimetral
d'entrega de perfileria amb obra
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 25

1A1E0016

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU

FUSTERIA TIPUS F14

Rend.: 1,000

2.485,00 €

Rend.: 1,000

194,14 €

Suministre i col·locació de tancament exterior
practicable, color a escollir segons mostres, amb
perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic:
- Porta d'una fulla corredissa, sistema forster (NEW)
presto o equivalent, de 270x324 cm de pas
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte. Inclou premarc ancorat
a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat perimetral
d'entrega de perfileria amb obra
P- 26

m2

1A1E0017

FUSTERIA TIPUS F15
Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color
a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb
trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario /
Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN
o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte. Inclou premarc ancorat
a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat perimetral
d'entrega de perfileria amb obra
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B6ME0017

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

1,000

x

194,14000 =
Subtotal...

COST DIRECTE

194,14000
194,14000

194,14000

194,14000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

194,14000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 27

1A1E0018

m2

FUSTERIA TIPUS F16

PREU
Rend.: 1,000

223,34 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color
a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb
trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario /
Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN
o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte. Inclou premarc ancorat
a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat perimetral
d'entrega de perfileria amb obra
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B6ME0018

m2

Material per perfileria i vidre mur cortina

1,000

223,34000 =

x

Subtotal...

223,34000
223,34000

COST DIRECTE

223,34000

223,34000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 28

u

1A220001

223,34000

Rend.: 1,000

PORTA TIPUS P1

176,38 €

Suministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica,
EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x235
cm, preu alt
Inclou tots els elements i treballs necessaris per obtenir
el certificat corresponent de resistència al foc de
l'element acabat, i la part proporcional de mitjans
auxiliars i tots els elements necessaris per a la seva
correcta execució, tot segons plec de condicions,
esquemes i detalls de projecte
Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012F000

h

Oficial 1a manyà

24,23000 =

0,250 /R x

Subtotal...

6,05750
6,05750

6,05750

Materials:
BASAZ61N2

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per
a una llum de 80x235 cm, preu alt

1,000

x

170,32000 =
Subtotal...

COST DIRECTE

170,32000
170,32000

170,32000

176,37750

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

176,37750
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 29

1A220002

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

PORTA TIPUS P2

448,99 €

Suministre i col·locació de porta interior de fusta,
pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum
de bastiment aproximada de 160x210 cm, amb
bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els
elements necessaris per a la seva correcta execució,
tot segons plec de condicions, esquemes i detalls de
projecte
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Partides d'obra:
E89A2BB0

m2

EAP371F6

u

EAQDD186

u

EAZ13196

m

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb
una
capa
de
protector
químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta
de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de
160 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, de
40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària
cada una , per a pintar, de cares llises i estructura
interior de cartró, col·locades
Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

6,720

x

19,84566 =

133,36284

1,000

x

77,36000 =

77,36000

1,000

x

206,47181 =

206,47181

11,600

x

2,74107 =

31,79641

Subtotal...

448,99106

COST DIRECTE

448,99106

448,99106

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 30

u

1A220003

448,99106

Rend.: 1,000

PORTA TIPUS P3

221,80 €

Suministre i col·locació de porta interior de fusta,
pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum
de bastiment aproximada de 74x210 cm, amb
bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els
elements necessaris per a la seva correcta execució,
tot segons plec de condicions, esquemes i detalls de
projecte
Unitats

Preu €

Parcial

Partides d'obra:
E89A2BB0

m2

EAP37176

u

EAQDD076

u

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb
una
capa
de
protector
químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta
de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de
70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 70
cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares
llises i estructura interior de cartró, col·locada

3,110

x

19,84566 =

61,72000

1,057

x

31,75000 =

33,55975

1,057

x

94,07919 =

99,44170

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
EAZ13196

UA
m

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

PREU
9,880

2,74107 =

x

Subtotal...

27,08177
221,80322

COST DIRECTE

221,80322

221,80322

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 31

u

1A220004

221,80322

Rend.: 1,000

PORTA TIPUS P4

224,77 €

Suministre i col·locació de porta interior de fusta,
pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum
de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb
bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els
elements necessaris per a la seva correcta execució,
tot segons plec de condicions, esquemes i detalls de
projecte
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Partides d'obra:
E89A2BB0

m2

EAP37186

u

EAQDD086

u

EAZ13196

m

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb
una
capa
de
protector
químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta
de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de
80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80
cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares
llises i estructura interior de cartró, col·locada
Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

3,360

x

19,84566 =

66,68142

1,000

x

32,83000 =

32,83000

1,000

x

97,84919 =

97,84919

10,000

x

2,74107 =

27,41070

Subtotal...

224,77131

COST DIRECTE

224,77131

224,77131

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 32

1A220005

u

224,77131

Rend.: 1,000

PORTA TIPUS P5

403,15 €

Suministre i col·locació de porta interior de fusta,
pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum
de bastiment aproximada de 140x210 cm, amb
bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els
elements necessaris per a la seva correcta execució,
tot segons plec de condicions, esquemes i detalls de
projecte
Unitats

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Partides d'obra:

UA

E89A2BB0

m2

EAP371D6

u

EAQDD186

u

EAZ13196

m

DESCRIPCIÓ
Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb
una
capa
de
protector
químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta
de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de
140 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, de
40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària
cada una , per a pintar, de cares llises i estructura
interior de cartró, col·locades
Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

PREU
5,880

x

19,84566 =

116,69248

1,000

x

75,09000 =

75,09000

0,875

x

206,47181 =

180,66283

11,200

x

2,74107 =

30,69998

Subtotal...

403,14529

COST DIRECTE

403,14529

403,14529

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 33

m3

E31522H4

COST EXECUCIÓ MATERIAL

403,14529

Rend.: 1,000

93,96 €

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

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,91000 =

0,300 /R x

Subtotal...

5,97300
5,97300

5,97300

Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

155,18000 =

0,100 /R x

Subtotal...

15,51800
15,51800

15,51800

Materials:
B065960B

m3

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

1,100

65,80000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

72,38000

72,38000
1,50%

72,38000
0,08960

COST DIRECTE

93,96059

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 34

m

E3D1ZA1B3

93,96059

Rend.: 1,000

Execució de micropilons sense entubació de 200 mm
de diàmetre, armat amb tub d'acer per a l'execució de
micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 139.7 mm
de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció única amb
beurada de ciment CEM I 42,5 R
Unitats

85,72 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,300 /R x

23,85000 =

7,15500

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0140000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Manobre

0,300 /R x

19,91000 =

5,97300

PREU

A0150000

h

Manobre especialista

0,300 /R x

20,59000 =

6,17700

Subtotal...

19,30500

19,30500

Maquinària:
C3H11250

h

Equip per a injeccions profundes, amb bomba de
pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins a
200 mm de diàmetre

99,92000 =

0,300 /R x

Subtotal...

29,97600

29,97600

29,97600

Materials:
B0111000

m3

Aigua

B0511601

t

B3DB6G70

m

Ciment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560
N/mm2 de límit elàstic, 139.7 mm de diàmetre i de 9
mm de gruix

0,042

x

1,63000 =

0,06846

0,0684

x

112,90000 =

7,72236

1,020

x

27,61000 =

28,16220

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

35,95302
2,50%

35,95302
0,48263

COST DIRECTE

85,71664

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 35

u

E3DZ2000

85,71664

Rend.: 1,000

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip
d'execució de micropilons
Unitats

1.983,00 €

Preu €

Parcial

Import

Maquinària:
C3HZ2000

u

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip
d'execució de micropilons

1,000 /R x

1.983,00000 =
Subtotal...

1.983,00000
1.983,00000

COST DIRECTE

1.983,00000

1.983,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 36

m2

E3Z112N1

1.983,00000

Rend.: 1,000

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

11,09 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,075 /R x

23,85000 =

1,78875

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

19,91000 =

2,98650

Subtotal...

4,77525

Materials:
B06NLA1C

m3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/P/10

0,105

x

59,50000 =

6,24750

4,77525
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,24750
1,50%

6,24750
0,07163

COST DIRECTE

11,09438

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 37

kg

E444Y511D

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,09438

Rend.: 1,000

2,35 €

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars,
bigues, biguetes, corretges, etc. formats per peça
simple o composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller per a
col·locar amb cargols i galvanitzat. El preu inclou els
cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició de
pilar inferior a superior, els casquets, i els elements
auxliars de muntatge. S'inclouen ajustos, pletines,
rigiditzadors, connectors, mermes i petits elements.

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,013 /R x

24,25000 =

0,31525

A0135000

h

Ajudant soldador

0,013 /R x

21,25000 =

0,27625

Subtotal...

0,59150

0,59150

Maquinària:
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,11000 =

0,013 /R x

Subtotal...

0,04043
0,04043

0,04043

Materials:
B44ZZ5016

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb cargols i galvanitzat

1,000

1,70000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,70000

1,70000
2,50%

1,70000
0,01479

COST DIRECTE

2,34672

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 38

kg

E444Z511D

2,34672

Rend.: 1,000

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars,
bigues, biguetes, corretges, etc. formats per peça
simple o composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols. S'inclouen ajustos, pletines,
rigiditzadors, connectors, mermes i petits elements.
Unitats

1,78 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,013 /R x

24,25000 =

0,31525

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0135000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant soldador

PREU
21,25000 =

0,013 /R x

Subtotal...

0,27625
0,59150

0,59150

Maquinària:
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,11000 =

0,013 /R x

Subtotal...

0,04043
0,04043

0,04043

Materials:
B44ZZ5015

kg

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

1,000

1,13000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,13000

1,13000
2,50%

1,13000
0,01479

COST DIRECTE

1,77672

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 39

m2

E4BCDA66

1,77672

Rend.: 1,000

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

2,95 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,018 /R x

23,85000 =

0,42930

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,018 /R x

21,17000 =

0,38106

Subtotal...

0,81036

0,81036

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

0,012

x

1,22000 =

0,01464

B0B34133

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

1,200

x

1,76000 =

2,11200

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,12664
1,50%

2,12664
0,01216

COST DIRECTE

2,94916

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 40

m2

E5113351

2,94916

Rend.: 1,000

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

4,83 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,030 /R x

23,85000 =

0,71550

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

19,91000 =

1,99100

Subtotal...
Materials:

2,70650

2,70650
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B0351000

UA
t

DESCRIPCIÓ

PREU

Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm

0,090

23,16000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,08440
2,08440

1,50%

2,08440
0,04060

COST DIRECTE

4,83150

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 41

m

E54ZW33H

4,83150

Rend.: 1,000

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques, amb
perfils conformats d' estanquitat

18,90 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,300 /R x

23,85000 =

7,15500

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,150 /R x

21,17000 =

3,17550

Subtotal...

10,33050

10,33050

Materials:
B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

B0CHT33H

m

B7JZ00F6

m

Remat de planxa d'acer plegada
galvanitzat, d'1 mm de gruix,
desenvolupament, com a màxim, amb
vora lliure
Perfil d'estanquitat per a remats de
plegada

6,000

x

0,16000 =

0,96000

amb acabat
30 cm de
3 plecs, per a

1,071

x

4,48000 =

4,79808

planxa d'acer

1,000

x

2,66000 =

2,66000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

8,41808
1,50%

8,41808
0,15496

COST DIRECTE

18,90354

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 42

m2

E612B51V

18,90354

Rend.: 1,000

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, de 290x140x100 mm , per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Unitats

35,66 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,700 /R x

23,85000 =

16,69500

A0140000

h

Manobre

0,350 /R x

19,91000 =

6,96850

A0150000

h

Manobre especialista

0,175 /R x

20,59000 =

3,60325

Subtotal...

27,26675

Maquinària:
C1704100

h

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,175 /R x

1,70000 =

0,29750

27,26675
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

0,29750

0,29750

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,0136

x

1,63000 =

0,02217

B0710250

t

0,0575

x

30,93000 =

1,77848

B0F1D2A1

u

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

31,200

x

0,18000 =

5,61600

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,41665
2,50%

7,41665
0,68167

COST DIRECTE

35,66257

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 43

m2

E612ZB51V

35,66257

Rend.: 1,000

TANCAMENT TIPUS F5

35,66 €

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, de 290x140x100 mm , per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,700 /R x

23,85000 =

16,69500

A0140000

h

Manobre

0,350 /R x

19,91000 =

6,96850

A0150000

h

Manobre especialista

0,175 /R x

20,59000 =

3,60325

Subtotal...

27,26675

27,26675

Maquinària:
C1704100

h

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

1,70000 =

0,175 /R x

Subtotal...

0,29750
0,29750

0,29750

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,0136

x

1,63000 =

0,02217

B0710250

t

0,0575

x

30,93000 =

1,77848

B0F1D2A1

u

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

31,200

x

0,18000 =

5,61600

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,41665
2,50%

COST DIRECTE

7,41665
0,68167
35,66257

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

35,66257
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 44

E614HSAK

m2

Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana
de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
mixt 1:2:10

PREU
Rend.: 1,000

21,56 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,460 /R x

23,85000 =

10,97100

A0140000

h

Manobre

0,230 /R x

19,91000 =

4,57930

Subtotal...

15,55030

15,55030

Materials:
B0FA12A0

u

D070A4D1

m3

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

22,5012

x

0,16000 =

3,60019

0,0128

x

158,13265 =

2,02410

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,62429
2,50%

5,62429
0,38876

COST DIRECTE

21,56335

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 45

m2

E635F218

21,56335

Rend.: 1,000

Façana amb disposició dels elements horitzontal, amb
panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i
aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de
80 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara
interior llisa, color blanc, gruix de les planxes (ext/int)
0.6/0.5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de
fixació oculta, per a façanes, col·locat
Unitats

45,87 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

24,65000 =

6,16250

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

21,17000 =

5,29250

Subtotal...

11,45500

11,45500

Materials:
B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

3,000

x

0,16000 =

0,48000

B0C5G218

m2

Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i
aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de
80 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara
interior llisa, color blanc, gruix de les planxes (ext/int)
0.6/0.5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de
fixació oculta, per a façanes

1,050

x

32,16000 =

33,76800

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

34,24800
1,50%

COST DIRECTE

34,24800
0,17183
45,87483

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

45,87483
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 46

E635G22D

m2

Façana amb disposició dels elements vertical, amb
panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i
aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de
150 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara
interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix
de les planxes (ext/int) 0.6/0.5 mm, junt longitudinal
encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes,
col·locat

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

58,24 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

24,65000 =

4,93000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

21,17000 =

4,23400

Subtotal...

9,16400

9,16400

Materials:
B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

3,000

x

0,16000 =

0,48000

B0C5G22D

m2

Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i
aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de
150 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara
interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix
de les planxes (ext/int) 0.6/0.5 mm, junt longitudinal
encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes

1,050

x

46,15000 =

48,45750

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

48,93750
1,50%

48,93750
0,13746

COST DIRECTE

58,23896

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 47

m2

E635KAAK

58,23896

Rend.: 1,000

Façana amb disposició dels elements horitzontal, amb
panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en
calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR)
amb prestacions al foc millorades amb un gruix total de
35 mm, amb la cara exterior llisa i la cara interior
grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int)
0.6/0.6 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de
fixació oculta, per a façanes, col·locat
Unitats

35,85 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

24,65000 =

6,16250

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

21,17000 =

5,29250

Subtotal...

11,45500

Materials:
B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

3,000

x

0,16000 =

0,48000

B0C551HL

m2

Panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en
calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR)
amb prestacions al foc millorades amb un gruix total de
35 mm, amb la cara exterior llisa i la cara interior
grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int)
0.6/0.6 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de
fixació oculta, per a façanes

1,050

x

22,61000 =

23,74050

11,45500
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

24,22050
1,50%

COST DIRECTE

24,22050
0,17183
35,84733

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 48

E635WF22F

m

Suministre i col·locació de cavalló de coronament
ULMA HP o equivalent amb plaques de formigó
polímer, recollit en el DIT nº 476R/10 i conforme amb
el CTE. Inclou:
- Suministre de Plaques de Formigó Polímer amb
acabat superficial de Gel-coat
- Subestructura: perfil de recolzament continu exterior, i
angulars de 50x50x3 mm per a suport del perfil de
recolzament
- Reblons i material adhesiu necessari per suport de les
plaques de formigó polímer
Amplada màxima: 40 cm
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AIRE o a
escollir per la DF segons mostres
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte

Rend.: 1,000

35,84733

62,41 €
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 49

E635YZF22F

m2

Suministre i col·locació de façana ventilada ULMA HP
o equivalent amb plaques de formigó polímer i sistema
de fixació ocult, recollit en el DIT nº 476R/10 i conforme
amb el CTE. Inclou:

PREU
Rend.: 1,000

119,80 €

Rend.: 1,000

85,90 €

- Suministre de Plaques de Formigó Polímer amb
acabat superficial de Gel-Coat
- Subestructura primària: Muntants en ´´T´´, i
ancoratges senzills i dobles en ´´L´´ per punts fixes i
lliscants del muntant. Vol màxim de 150 mm
- Subestructura secundària: Perfils d'arrencada i perfils
guia de junta corrent de 3 mm de 3,6 metres de
longitud
- Tota la subestructura serà en alumini d'aleació 6063 i
tractament T-5
- Separadors de polyamida per juntes verticals de 3
mm
- Cargols necessaris
Les plaques estan ranurades en tota la longitud del
cantell superior i inferiorment, preparades per la seva
col·locació sobre els perfils-guía
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AIGUA o a
escollir per la DF segons mostres
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte
P- 50

E636TWF22F

m2

TANCAMENT TIPUS F3
Sistema de façana format per envà Aquapanel KNAUF
WM111C 140/600 (12,5Aq+100.1+12,5Aq) MW o
equivalent, compost per una estructura d'acer
galvanitzat especial per ambient no agressiu (Z275
g/m2), amb possibilitat d'instal·lació per ambient
agressiu (Z450 g/m2); de canals horitzontals de 100
mm d'amplada i muntants verticals de 100x50x1 mm,
amb una modulació de 600 mm de separació a eixos
entre muntants; i sobre la qual es cargola pel costat
exterior 1 placa de ciment reforçada amb malla de fibra
de vidre (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5
mm de gruix. Entre els perfils i la placa porta muntada
una barrera d'aigua Aquapanel KNAUF en format de
1,5x50 m i aïllament tèrmic-acústic en interior de la
cambra a base de panells de llana mineral (MW). I pel
costat interior es cargolen: 1 placa Standard KNAUF
(Tipus A segons UNE EN 520) de 12,5 mm de gruix,
Placa Standard de 12,5 mm de gruix. Totalment acabat
per acabat mínim Nivell Q1 o Q2, a punt per imprimar,
revestir, pintar o decorar per l'interior; i/p.p. de
tractaments de juntes, cantonades i forats, passos
d'instal·lacions, pastes, morters, cintes, malles,
cantoneres, cargols, bandes d'estanqueïtat, neteja i
mitjans auxiliars (excepte elevació, transport i mesures
de seguretat col·lectives). Vàlid per la cara exterior com
a suport per un sistema de façana lleugera ventilada
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 51

E636TXF22F

m2

TANCAMENT TIPUS F2

PREU
Rend.: 1,000

172,12 €

Rend.: 1,000

172,12 €

Suministre i col·locació de:
- Revestiment exterior de formigó polímer amb DIT
sobre perfileria d'alumini fixat a perfileria auxiliar sobre
els suports del tancament de façana. Dimensions i
acabats segons disseny de projecte.
- Subestructura composta per perfileria d'acer
galvanitzat de classe DX51D i Z275 composta per
perfils en C i U de 150 mm. fixades mitjançant
ancoratges segons prestacions del projecte a forjats.
Inclou peces de regularització per ajustar-se als
desploms de forjats (màxim 4 cm).
- Trasdossat interior fixat directament a perfileria de
tancament compost per placa d'aglomerat de ciment.
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AGUA
VERTICAL o a escollir per la DF segons mostres
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte
P- 52

E636TYF22F

m2

TANCAMENT TIPUS F1
Suministre i col·locació de:
- Revestiment exterior de formigó polímer amb DIT
sobre perfileria d'alumini fixat a perfileria auxiliar sobre
els suports del tancament de façana. Dimensions i
acabats segons disseny de projecte.
- Làmina termoreflectiva i impermeabilitzant.
- Subestructura composta per perfileria d'acer
galvanitzat de classe DX51D i Z275 composta per
perfils en C i U de 150 mm. fixades mitjançant
ancoratges segons prestacions del projecte a forjats.
Inclou peces de regularització per ajustar-se als
desploms de forjats (màxim 4 cm).
- 150 mm d'aïllament de llana de roca (0,036 W/m2ºK)
col·locada entre muntants de perfileria d'acer
galvanitzat.
- Trasdossat interior fixat directament a perfileria de
tancament compost per placa de guix laminat.
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AGUA
VERTICAL o a escollir per la DF segons mostres
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 53

E636TZF22F

m2

TANCAMENT TIPUS F4

PREU
Rend.: 1,000

172,12 €

Rend.: 1,000

20,43 €

Suministre i col·locació de:
- Revestiment exterior de formigó polímer amb DIT
sobre perfileria d'alumini fixat a perfileria auxiliar sobre
els suports del tancament de façana. Dimensions i
acabats segons disseny de projecte.
- Làmina termoreflectiva i impermeabilitzant.
- Subestructura composta per perfileria d'acer
galvanitzat de classe DX51D i Z275 composta per
perfils en C i U de 150 mm. fixades mitjançant
ancoratges segons prestacions del projecte a forjats.
Inclou peces de regularització per ajustar-se als
desploms de forjats (màxim 4 cm).
- 150 mm d'aïllament de llana de roca (0,036 W/m2ºK)
col·locada entre muntants de perfileria d'acer
galvanitzat.
- Trasdossat interior fixat directament a perfileria de
tancament compost per placa de guix laminat.
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AGUA
VERTICAL o a escollir per la DF segons mostres
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte
P- 54

m

E63ZVE3H

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs, per a junt de dilatació, col·locat
amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'
estanquitat

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,250 /R x

23,85000 =

5,96250

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,125 /R x

21,17000 =

2,64625

Subtotal...

8,60875

8,60875

Materials:
B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

6,000

x

0,16000 =

0,96000

B0CHSE3H

m

1,071

x

5,05000 =

5,40855

B7JZ00F6

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs, per a junt de dilatació
Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer
plegada

2,000

x

2,66000 =

5,32000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

11,68855
1,50%

COST DIRECTE

11,68855
0,12913
20,42643

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,42643
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 55

E63ZVJ3H

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs, per a safata, col·locat amb
fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'
estanquitat

24,24 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,350 /R x

23,85000 =

8,34750

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,175 /R x

21,17000 =

3,70475

Subtotal...

12,05225

12,05225

Materials:
B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

8,000

x

0,16000 =

1,28000

B0CHSJ3H

m

1,071

x

5,05000 =

5,40855

B7JZ00F6

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs, per a safata
Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer
plegada

2,000

x

2,66000 =

5,32000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

12,00855
1,50%

12,00855
0,18078

COST DIRECTE

24,24158

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 56

m2

E63ZC11C1

Suministre i muntatge de façana perforada SISTEMA
SKYLINE o equivalent, fabricada amb xapa de 4 mm i
subestructura vertical posterior de 50x200mm
TRUQUE-50 cada 1500mm, cargolades entre si amb
perfil tutor de T extrusionada collada a estructura
metàl·lica de les passeres. Es contemplen els elements
per absorbir les dilatacions dels panells. Inclou
cantonades circulars. Tots els elements aniran pintats
al forn i amb tractament qualicoat. Cargols inox.
Totalment rematat i sellat

24,24158

Rend.: 1,000

179,85 €

Rend.: 1,000

1,21 €

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra.
Tot complet i acabat segons plecs de condicions,
esquemes i detalls de projecte
P- 57

m2

E7A24A0L

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50
µm i 48 g/m2, col·locada no adherida
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,030 /R x

23,85000 =

0,71550

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,015 /R x

21,17000 =

0,31755

Subtotal...

1,03305

1,03305

Materials:
B7711A00

m2

Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2

1,100

x

0,15000 =
Subtotal...

0,16500
0,16500

0,16500
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,01550

COST DIRECTE

1,21355

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 58

m2

E81126D2

1,21355

Rend.: 1,000

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:0,5:4, remolinat

23,25 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,560 /R x

23,85000 =

13,35600

A0140000

h

Manobre

0,360 /R x

19,91000 =

7,16760

Subtotal...

20,52360

20,52360

Materials:
D070A8B1

m3

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

0,0173

127,97065 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,21389

2,21389
2,50%

2,21389
0,51309

COST DIRECTE

23,25058

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 59

m2

E8121112

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,25058

Rend.: 1,000

6,04 €

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0129000

h

Oficial 1a guixaire

0,130 /R x

23,85000 =

3,10050

A0149000

h

Manobre guixaire

0,065 /R x

19,91000 =

1,29415

Subtotal...

4,39465

4,39465

Materials:
B0521200

kg

D07J1100

m3

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1
Pasta de guix B1

0,798

x

0,12000 =

0,09576

0,0123

x

117,08710 =

1,44017

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,53593
2,50%

COST DIRECTE

1,53593
0,10987
6,04045

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,04045
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 60

E8241328

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=
3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola
de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de
6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

PREU
Rend.: 1,000

19,58 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,300 /R x

23,85000 =

7,15500

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

19,91000 =

1,99100

Subtotal...

9,14600

9,14600

Materials:
B05A2203

kg

B0711013

kg

B0FH2183

m2

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color
Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN
12004
Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola
de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a
15 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

0,510

x

0,82000 =

0,41820

4,9028

x

0,37000 =

1,81404

1,100

x

7,25000 =

7,97500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

10,20724
2,50%

10,20724
0,22865

COST DIRECTE

19,58189

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 61

m2

E898D240

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,58189

Rend.: 1,000

5,09 €

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

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,100 /R x

23,85000 =

2,38500

A013D000

h

Ajudant pintor

0,010 /R x

21,17000 =

0,21170

Subtotal...

2,59670

2,59670

Materials:
B89ZPE00

kg

Pintura plàstica per a exteriors

0,5508

4,45000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,45106
2,45106

1,50%

2,45106
0,03895

COST DIRECTE

5,08671

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 62

E898J2A0

m2

Rend.: 1,000

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat
Unitats

Mà d'obra:

5,08671

Preu €

4,51 €
Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A012D000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a pintor

0,100 /R x

23,85000 =

2,38500

PREU

A013D000

h

Ajudant pintor

0,010 /R x

21,17000 =

0,21170

Subtotal...

2,59670

2,59670

Materials:
B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,3978

x

3,08000 =

1,22522

0,153

x

4,25000 =

0,65025

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,87547
1,50%

1,87547
0,03895

COST DIRECTE

4,51112

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 63

m2

E898K2A0

4,51112

Rend.: 1,000

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

5,22 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,125 /R x

23,85000 =

2,98125

A013D000

h

Ajudant pintor

0,015 /R x

21,17000 =

0,31755

Subtotal...

3,29880

3,29880

Materials:
B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,3978

x

3,08000 =

1,22522

0,153

x

4,25000 =

0,65025

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,87547
1,50%

1,87547
0,04948

COST DIRECTE

5,22375

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 64

m

E8J9ZTA4B

5,22375

Rend.: 1,000

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, de 0.8 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
coronament, col·locat amb fixacions mecàniques, igual
a coronament existent

15,23 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,250 /R x

23,85000 =

5,96250

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,125 /R x

21,17000 =

2,64625

Subtotal...

8,60875

Materials:
B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

6,000

x

0,16000 =

0,96000

8,60875
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B0CHTA4B

UA
m

DESCRIPCIÓ
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, de 0.8 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
coronament

PREU
1,071

5,17000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,53707

6,49707
1,50%

6,49707
0,12913

COST DIRECTE

15,23495

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 65

m2

E9234G91

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,23495

Rend.: 1,000

9,95 €

Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 20
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,060 /R x

19,91000 =

1,19460

A0150000

h

Manobre especialista

0,120 /R x

20,59000 =

2,47080

Subtotal...

3,66540

3,66540

Maquinària:
C133A030

h

Compactador duplex manual de 700 kg

7,89000 =

0,060 /R x

Subtotal...

0,47340
0,47340

0,47340

Materials:
B0331300

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm

0,357

16,13000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,75841
5,75841

1,50%

5,75841
0,05498

COST DIRECTE

9,95219

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 66

m2

E9C1Z243A

9,95219

Rend.: 1,000

Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm,
preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, per a ús interior normal, igual a paviment
existent

22,61 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,210 /R x

23,85000 =

5,00850

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,105 /R x

21,17000 =

2,22285

A0140000

h

Manobre

0,050 /R x

19,91000 =

0,99550

Subtotal...

8,22685

Materials:
B9C12431

m2

B9CZ2000

kg

Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu mitjà, per a
ús interior normal
Beurada de color

1,040

x

10,76000 =

11,19040

1,605

x

0,92000 =

1,47660

8,22685
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
D0701641

UA
m3

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

PREU
0,021

75,91910 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,59430

14,26130
1,50%

14,26130
0,12340

COST DIRECTE

22,61155

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 67

m2

E9GZ3000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,61155

Rend.: 1,000

3,27 €

Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4
kg/m2 de pols de quars gris
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

23,85000 =

0,050 /R x

Subtotal...

1,19250
1,19250

1,19250

Materials:
B9GZ1210

t

Pols de quars color gris

0,004

515,62000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,06248
2,06248

1,50%

2,06248
0,01789

COST DIRECTE

3,27287

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 68

m2

E9S2MN3B

3,27287

Rend.: 1,000

Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer
galvanitzat de 3 mm de gruix, col·locat soldat

60,16 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,600 /R x

24,23000 =

14,53800

A013F000

h

Ajudant manyà

0,300 /R x

21,25000 =

6,37500

Subtotal...

20,91300

20,91300

Maquinària:
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,11000 =

0,600 /R x

Subtotal...

1,86600
1,86600

1,86600

Materials:
B0CHLN0B

m2

Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat
de 3 mm de gruix

1,030

35,99000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

37,06970
37,06970

1,50%

COST DIRECTE

37,06970
0,31370
60,16239

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

60,16239
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 69

E9S2ZMN3B

m2

Paviment de planxa plana perforada de textura amb
relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, col·locat
soldat

PREU
Rend.: 1,000

60,16 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,600 /R x

24,23000 =

14,53800

A013F000

h

Ajudant manyà

0,300 /R x

21,25000 =

6,37500

Subtotal...

20,91300

20,91300

Maquinària:
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,11000 =

0,600 /R x

Subtotal...

1,86600
1,86600

1,86600

Materials:
B0CHZLN0B

m2

Planxa plana perforada de textura amb relleu, d'acer
galvanitzat de 3 mm de gruix

1,030

35,99000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

37,06970
37,06970

1,50%

37,06970
0,31370

COST DIRECTE

60,16239

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 70

m

E9U6ZP01W

COST EXECUCIÓ MATERIAL

60,16239

Rend.: 1,000

5,30 €

Sòcol de PVC, de 60 mm d'alçària, col·locat amb
adhesiu

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,120 /R x

23,85000 =

2,86200

A0140000

h

Manobre

0,010 /R x

19,91000 =

0,19910

Subtotal...

3,06110

3,06110

Materials:
B0906000

kg

B9U6ZP01W

m

Adhesiu de PVC
Sòcol de PVC, de 60 mm d'alçària

0,065
1,020

x

4,32000 =

0,28080

x

1,87000 =

1,90740

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,18820
1,50%

2,18820
0,04592

COST DIRECTE

5,29522

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 71

m

E9V84A75

5,29522

Rend.: 1,000

Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3
mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb
soldadura
Unitats

40,39 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,320 /R x

24,23000 =

7,75360

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A013F000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant manyà

PREU
21,25000 =

0,320 /R x

Subtotal...

6,80000
14,55360

14,55360

Maquinària:
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,11000 =

0,320 /R x

Subtotal...

0,99520
0,99520

0,99520

Materials:
B9VD0A75

m

Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3
mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim

1,000

24,62000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

24,62000

24,62000
1,50%

24,62000
0,21830

COST DIRECTE

40,38710

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 72

m

E9V8Z4A75

40,38710

Rend.: 1,000

Esglaó amb relleu de planxa perforada d'acer
galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm
de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra
amb soldadura
Unitats

40,39 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,320 /R x

24,23000 =

7,75360

A013F000

h

Ajudant manyà

0,320 /R x

21,25000 =

6,80000

Subtotal...

14,55360

14,55360

Maquinària:
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,11000 =

0,320 /R x

Subtotal...

0,99520
0,99520

0,99520

Materials:
B9VDZ0A75

m

Esglaó amb relleu de planxa perforada d'acer
galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm
de desenvolupament com a màxim

1,000

24,62000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

24,62000

24,62000
1,50%

COST DIRECTE

24,62000
0,21830
40,38710

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

40,38710
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 73

EB71ZUC10

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Línia de vida horitzontal segons normativa vigent,
inclosos assajos, certificats i elements auxiliars,
consistent en:

56,96 €

- Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i
als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat
- Conjunt d'elements per als extrems d'una línia de vida
horitzontal fixa, formats per terminals d'acer inoxidable,
amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols
d'acer inoxidable, tensor de forqueta per a regulació del
cable i terminals de cable amb elements protector,
segons UNE_EN 795/A1
- Elements de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixats amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Partides d'obra:
EB71UC10

m

EB71UE40

u

EB71UH20

u

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i
als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat
Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1
Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

1,000

x

5,38538 =

5,38538

0,030

x

554,61638 =

16,63849

0,500

x

69,86329 =

34,93165

Subtotal...

56,95552

COST DIRECTE

56,95552

56,95552

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 74

m2

EC1K1502

56,95552

Rend.: 1,000

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament
Unitats

74,62 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012E000

h

Oficial 1a vidrier

1,000 /R x

23,18000 =
Subtotal...

23,18000
23,18000

Materials:
B0A61500

u

B0A81010
BC1K1500

0,39600

4,400

x

0,09000 =

cu

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis
Grapa metàl·lica per a fixar miralls

0,040

x

142,24000 =

5,68960

m2

Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm

1,000

x

44,77000 =

44,77000

23,18000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

50,85560
2,50%

50,85560
0,57950

COST DIRECTE

74,61510

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 75

m

ED5A1700

74,61510

Rend.: 1,000

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm

Preu €

Unitats

Parcial

13,29 €
Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,190 /R x

23,85000 =

4,53150

A0140000

h

Manobre

0,095 /R x

19,91000 =

1,89145

Subtotal...

6,42295

6,42295

Materials:
BD5A2F00

m

Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 200 mm
de diàmetre

1,050

6,45000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,77250
6,77250

1,50%

6,77250
0,09634

COST DIRECTE

13,29179

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 76

u

EJ13B713

13,29179

Rend.: 1,000

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà,
col·locat amb suports murals

98,88 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,400 /R x

24,65000 =

9,86000

A013J000

h

Ajudant lampista

0,100 /R x

21,14000 =

2,11400

Subtotal...

11,97400

11,97400

Materials:
B7J50010

dm3

BJ13B713

u

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà

0,025

x

14,51000 =

0,36275

1,000

x

86,24000 =

86,24000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

86,60275
2,50%

COST DIRECTE

86,60275
0,29935
98,87610

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

98,87610
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 77

EJ14BC1Q

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació

153,93 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

1,250 /R x

24,65000 =

30,81250

A013J000

h

Ajudant lampista

0,340 /R x

21,14000 =

7,18760

Subtotal...

38,00010

38,00010

Materials:
B7J50010

dm3

BJ14BC1Q

u

BJ1ZS000

kg

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient
i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà
Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,012

x

14,51000 =

0,17412

1,000

x

113,36000 =

113,36000

0,245

x

5,92000 =

1,45040

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

114,98452
2,50%

114,98452
0,95000

COST DIRECTE

153,93462

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 78

u

EJ23613G

153,93462

Rend.: 1,000

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo,
muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de
maniguets

251,89 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,600 /R x

24,65000 =

14,79000

A013J000

h

Ajudant lampista

0,150 /R x

21,14000 =

3,17100

Subtotal...

17,96100

17,96100

Materials:
BJ23613G

u

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo,
per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de maniguets

1,000

x

233,66000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

233,66000

233,66000
1,50%

COST DIRECTE

233,66000
0,26942
251,89041

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

251,89041
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 79

EJ24A131

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub
d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 1/2´´

18,35 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,250 /R x

24,65000 =

6,16250

A013J000

h

Ajudant lampista

0,062 /R x

21,14000 =

1,31068

Subtotal...

7,47318

7,47318

Materials:
BJ24A131

u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb
tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de 1/2´´

1,000

10,76000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

10,76000

10,76000
1,50%

10,76000
0,11210

COST DIRECTE

18,34528

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 80

u

EJ3317P7

18,34528

Rend.: 1,000

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal o a un sifó de PVC

11,42 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,200 /R x

24,65000 =

4,93000

A013J000

h

Ajudant lampista

0,050 /R x

21,14000 =

1,05700

Subtotal...

5,98700

5,98700

Materials:
BJ3317P7

u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

1,000

5,34000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,34000

5,34000
1,50%

5,34000
0,08981

COST DIRECTE

11,41681

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 81

u

EJ33B7PG

11,41681

Rend.: 1,000

Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40
mm, connectat a un ramal de PVC
Unitats

12,38 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,200 /R x

24,65000 =

4,93000

A013J000

h

Ajudant lampista

0,050 /R x

21,14000 =

1,05700

Subtotal...

5,98700

5,98700
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
BJ33B7PG

UA
u

DESCRIPCIÓ
Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40
mm, per a connectar al ramal de PVC

PREU
1,000

6,30000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,30000
6,30000

1,50%

6,30000
0,08981

COST DIRECTE

12,37681

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 82

m3

F921201J

12,37681

Rend.: 1,000

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM
Unitats

25,14 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,91000 =

0,050 /R x

Subtotal...

0,99550
0,99550

0,99550

Maquinària:
C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

59,15000 =

2,07025

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040 /R x

67,39000 =

2,69560

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

42,91000 =

1,07275

Subtotal...

5,83860

5,83860

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,63000 =

0,08150

B0372000

m3

Tot-u artificial

1,150

x

15,83000 =

18,20450

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

18,28600
1,50%

18,28600
0,01493

COST DIRECTE

25,13503

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 83

m3

F932101J

25,13503

Rend.: 1,000

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM

26,73 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,050 /R x

19,91000 =
Subtotal...

0,99550
0,99550

0,99550

Maquinària:
C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

59,15000 =

2,07025

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,050 /R x

67,39000 =

3,36950

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

42,91000 =

1,07275

Subtotal...

6,51250

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,63000 =

0,08150

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

1,150

x

16,63000 =

19,12450

6,51250

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 21/12/19

89

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

19,20600
1,50%

19,20600
0,01493

COST DIRECTE

26,72893

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 84

m

F961A477

26,72893

Rend.: 1,000

Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de
forma recta, de 10x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i
rejuntada

34,07 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,219 /R x

23,85000 =

5,22315

A0140000

h

Manobre

0,460 /R x

19,91000 =

9,15860

Subtotal...

14,38175

14,38175

Materials:
B06NN14C

m3

B9611470

m

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a
vorada, de 10x25 cm

0,0418

x

57,13000 =

2,38803

1,050

x

16,27000 =

17,08350

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

19,47153
1,50%

19,47153
0,21573

COST DIRECTE

34,06901

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 85

m2

F9E1511N

34,06901

Rend.: 1,000

Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2.5 cm,
classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
Unitats

31,85 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,480 /R x

23,85000 =

11,44800

A0140000

h

Manobre

0,360 /R x

19,91000 =

7,16760

Subtotal...

18,61560

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,001

x

1,63000 =

0,00163

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,0449

x

16,68000 =

0,74893

B0512401

t

0,0031

x

103,30000 =

0,32023

B9E15100

m2

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Panot gris de 25x25x2.5 cm, classe 1a, preu superior

1,020

x

7,70000 =

7,85400

18,61560

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
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Pàg.:

Data: 21/12/19
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
D070A8B1

UA
m3

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

PREU
0,0315

127,97065 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,03108

12,95587
1,50%

12,95587
0,27923

COST DIRECTE

31,85070

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 86

m

F9V3Z733A

31,85070

Rend.: 1,000

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció
escairada de 32x16 cm, amb bisell i acabat buixardat,
de color blanc, col·locat amb morter M 7.5
Unitats

68,19 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,470 /R x

23,85000 =

11,20950

A0140000

h

Manobre

0,470 /R x

19,91000 =

9,35770

A0150000

h

Manobre especialista

0,0021 /R x

20,59000 =

0,04324

Subtotal...

20,61044

20,61044

Maquinària:
C1704200

h

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

1,42000 =

0,0015 /R x

Subtotal...

0,00213
0,00213

0,00213

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,0022

x

1,63000 =

0,00359

B0710180

t

0,0047

x

34,73000 =

0,16323

B9V4Z733A

m

Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció
escairada de 48x18 cm, amb bisell i acabat buixardat,
de color blanc

1,000

x

47,10000 =

47,10000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

47,26682
1,50%

47,26682
0,30916

COST DIRECTE

68,18855

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 87

m2

F9VP11U8

68,18855

Rend.: 1,000

Esglaó de fins a 60x17 cm amb estesa i alçada de
panot de 4 pastilles, flor o ratllat, de color gris, de
20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment
pòrtland
Unitats

52,03 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

1,200 /R x

23,85000 =

28,62000

A0140000

h

Manobre

0,600 /R x

19,91000 =

11,94600

Import

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

40,56600

40,56600

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,001

x

1,63000 =

B0512401

t

0,00163

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Panot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu superior

0,0031

x

103,30000 =

0,32023

B9E11100

m2

D070A8B1

m3

1,000

x

6,50000 =

6,50000

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

0,0315

x

127,97065 =

4,03108

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

10,85294
1,50%

10,85294
0,60849

COST DIRECTE

52,02743

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

52,02743

P- 88

K1A2Z25200

pa

Partida alçada a justificar per comprovació
d'afectacions de les instal·lacions existents previa a
l'inici dels treballs

Rend.: 1,000

500,00 €

P- 89

K2131223

m3

Enderroc de fonament corregut de formigó en massa,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,000

120,96 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

1,140 /R x

19,91000 =

22,69740

A0150000

h

Manobre especialista

3,200 /R x

20,59000 =

65,88800

Subtotal...

88,58540

88,58540

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

1,600 /R x

15,65000 =

25,04000

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,118 /R x

50,90000 =

6,00620

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

31,04620
1,50%

31,04620
1,32878

COST DIRECTE

120,96038

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 90

m3

K2135343

120,96038

Rend.: 1,000

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió
Unitats

169,66 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0125000

h

Oficial 1a soldador

1,200 /R x

24,25000 =

29,10000

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

19,91000 =

39,82000

A0150000

h

Manobre especialista

3,000 /R x

20,59000 =

61,77000

Import

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
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Data: 21/12/19

92

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

130,69000

130,69000

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

1,500 /R x

15,65000 =

23,47500

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,110 /R x

50,90000 =

5,59900

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

1,200 /R x

6,61000 =

7,93200

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

37,00600
1,50%

37,00600
1,96035

COST DIRECTE

169,65635

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 91

m3

K2148134

169,65635

Rend.: 1,000

Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

320,22 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0125000

h

Oficial 1a soldador

1,500 /R x

24,25000 =

36,37500

A0140000

h

Manobre

5,000 /R x

19,91000 =

99,55000

A0150000

h

Manobre especialista

6,000 /R x

20,59000 =

123,54000

Subtotal...

259,46500

259,46500

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

3,000 /R x

15,65000 =

46,95000

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

1,500 /R x

6,61000 =

9,91500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

56,86500
1,50%

56,86500
3,89198

COST DIRECTE

320,22197

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 92

m

K21481A1

COST EXECUCIÓ MATERIAL

320,22197

Rend.: 1,000

14,79 €

Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,150 /R x

24,25000 =

3,63750

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

19,91000 =

9,95500

Subtotal...

13,59250

13,59250

Maquinària:
C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,150 /R x

6,61000 =
Subtotal...

0,99150
0,99150

0,99150
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,20389

COST DIRECTE

14,78789

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 93

m3

K2148234

14,78789

Rend.: 1,000

Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

169,66 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0125000

h

Oficial 1a soldador

1,200 /R x

24,25000 =

29,10000

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

19,91000 =

39,82000

A0150000

h

Manobre especialista

3,000 /R x

20,59000 =

61,77000

Subtotal...

130,69000

130,69000

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

1,500 /R x

15,65000 =

23,47500

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,110 /R x

50,90000 =

5,59900

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

1,200 /R x

6,61000 =

7,93200

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

37,00600
1,50%

37,00600
1,96035

COST DIRECTE

169,65635

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 94

m

K21484A1

COST EXECUCIÓ MATERIAL

169,65635

Rend.: 1,000

11,21 €

Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0125000

h

A0140000

h

Oficial 1a soldador
Manobre

0,100 /R x

24,25000 =

2,42500

0,400 /R x

19,91000 =

7,96400

Subtotal...

10,38900

10,38900

Maquinària:
C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

6,61000 =

0,100 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,66100
0,66100

1,50%

COST DIRECTE

0,66100
0,15584
11,20584

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,20584
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 95

K2148B34

m2

Enderroc de sostre nervat de formigó armat, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

PREU
Rend.: 1,000

39,64 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,210 /R x

24,25000 =

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

19,91000 =

9,95500

A0150000

h

Manobre especialista

0,800 /R x

20,59000 =

16,47200

Subtotal...

5,09250

31,51950

31,51950

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,400 /R x

15,65000 =

6,26000

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,210 /R x

6,61000 =

1,38810

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,64810
1,50%

7,64810
0,47279

COST DIRECTE

39,64039

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 96

m2

K2148D34

39,64039

Rend.: 1,000

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

53,25 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,300 /R x

24,25000 =

7,27500

A0140000

h

Manobre

0,750 /R x

19,91000 =

14,93250

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

20,59000 =

20,59000

Subtotal...

42,79750

42,79750

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,500 /R x

15,65000 =

7,82500

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,300 /R x

6,61000 =

1,98300

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

9,80800
1,50%

9,80800
0,64196

COST DIRECTE

53,24746

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 97

m2

K2148J34

53,24746

Rend.: 1,000

Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
Unitats

42,56 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,200 /R x

24,25000 =

4,85000

A0140000

h

Manobre

0,660 /R x

19,91000 =

13,14060

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0150000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre especialista

PREU
20,59000 =

0,800 /R x

Subtotal...

16,47200
34,46260

34,46260

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,400 /R x

15,65000 =

6,26000

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,200 /R x

6,61000 =

1,32200

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,58200
1,50%

7,58200
0,51694

COST DIRECTE

42,56154

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 98

m2

K2149C34

42,56154

Rend.: 1,000

Formació de forat en sostre nervat de formigó armat,
de 5 m2 com a màxim, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

45,39 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,210 /R x

24,25000 =

5,09250

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

19,91000 =

9,95500

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

20,59000 =

20,59000

Subtotal...

35,63750

35,63750

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,500 /R x

15,65000 =

7,82500

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,210 /R x

6,61000 =

1,38810

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

9,21310
1,50%

9,21310
0,53456

COST DIRECTE

45,38516

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 99

m2

K2153701

COST EXECUCIÓ MATERIAL

45,38516

Rend.: 1,000

3,03 €

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

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,91000 =

0,150 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,98650
2,98650

1,50%

COST DIRECTE

2,98650
0,04480
3,03130

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,03130
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 100 K215530A

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i
aplec per a posterior aprofitament

PREU
Rend.: 1,000

4,04 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,91000 =

0,200 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,98200
3,98200

1,50%

3,98200
0,05973

COST DIRECTE

4,04173

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 101 K215G210

m2

4,04173

Rend.: 1,000

Enderroc complet de coberta plana, no transitable, amb
grava, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i
càrrega manual sobre camió o contenidor

20,46 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,800 /R x

19,91000 =

15,92800

A0150000

h

Manobre especialista

0,120 /R x

20,59000 =

2,47080

Subtotal...

18,39880

18,39880

Maquinària:
C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

14,87000 =

0,120 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,78440
1,78440

1,50%

1,78440
0,27598

COST DIRECTE

20,45918

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 102 K2163511

m2

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,45918

Rend.: 1,000

7,07 €

Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,91000 =

0,350 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,96850
6,96850

1,50%

COST DIRECTE

6,96850
0,10453
7,07303

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,07303
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 103 K2164771

UA

DESCRIPCIÓ

m2

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

PREU
Rend.: 1,000

13,31 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

19,91000 =

5,97300

A0150000

h

Manobre especialista

0,300 /R x

20,59000 =

6,17700

Subtotal...

12,15000

12,15000

Maquinària:
C2001000

h

Martell trencador manual

3,26000 =

0,300 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,97800
0,97800

1,50%

0,97800
0,18225

COST DIRECTE

13,31025

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 104 K2182301

m2

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,31025

Rend.: 1,000

8,08 €

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,91000 =

0,400 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,96400
7,96400

1,50%

7,96400
0,11946

COST DIRECTE

8,08346

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 105 K2191202

m

8,08346

Rend.: 1,000

Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,22 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,90000 =

0,024 /R x

Subtotal...

1,22160
1,22160

COST DIRECTE

1,22160

1,22160

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 106 K2192913

m2

1,22160

Rend.: 1,000

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Unitats

Preu €

10,64 €
Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

19,91000 =

1,99100

A0150000

h

Manobre especialista

0,300 /R x

20,59000 =

6,17700

Subtotal...

8,16800

8,16800

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,65000 =

0,150 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,34750
2,34750

1,50%

2,34750
0,12252

COST DIRECTE

10,63802

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 107 K2194721

m2

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,63802

Rend.: 1,000

8,08 €

Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,91000 =

0,400 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,96400
7,96400

1,50%

7,96400
0,11946

COST DIRECTE

8,08346

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 108 K2194A11

m2

8,08346

Rend.: 1,000

Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor
Unitats

5,01 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

20,59000 =

0,140 /R x

Subtotal...

2,88260
2,88260

2,88260

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,070 /R x

15,65000 =

1,09550

0,0194 /R x

50,90000 =

0,98746

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,08296
1,50%

COST DIRECTE

2,08296
0,04324
5,00880

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,00880
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 109 K219CC11

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

PREU
Rend.: 1,000

3,88 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,050 /R x

19,91000 =

0,99550

A0150000

h

Manobre especialista

0,100 /R x

20,59000 =

2,05900

Subtotal...

3,05450

3,05450

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,65000 =

0,050 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,78250
0,78250

1,50%

0,78250
0,04582

COST DIRECTE

3,88282

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 110 K219CC13

m2

3,88282

Rend.: 1,000

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins
a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

8,74 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

20,59000 =

0,300 /R x

Subtotal...

6,17700
6,17700

6,17700

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,150 /R x

15,65000 =

2,34750

0,0025 /R x

50,90000 =

0,12725

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,47475
1,50%

2,47475
0,09266

COST DIRECTE

8,74441

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 111 K219KBC0

m

8,74441

Rend.: 1,000

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

8,01 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

0,270 /R x

20,59000 =
Subtotal...

5,55930
5,55930

5,55930

Maquinària:
C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

0,270 /R x

8,77000 =
Subtotal...

2,36790
2,36790

2,36790
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,08339

COST DIRECTE

8,01059

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 112 K219KFC0

m

8,01059

Rend.: 1,000

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

10,38 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

20,59000 =

0,350 /R x

Subtotal...

7,20650
7,20650

7,20650

Maquinària:
C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

8,77000 =

0,350 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,06950
3,06950

1,50%

3,06950
0,10810

COST DIRECTE

10,38410

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 113 K21A1011

u

10,38410

Rend.: 1,000

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

20,21 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,91000 =

1,000 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

19,91000
19,91000

1,50%

19,91000
0,29865

COST DIRECTE

20,20865

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 114 K21A2011

u

20,20865

Rend.: 1,000

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

20,21 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,91000 =

1,000 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

19,91000
19,91000

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

19,91000
0,29865
20,20865
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 115 K21A3011

u

20,20865

Rend.: 1,000

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

10,10 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,91000 =

0,500 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

9,95500
9,95500

1,50%

9,95500
0,14933

COST DIRECTE

10,10433

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 116 K21A3A1A

u

10,10433

Rend.: 1,000

Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta
de grans dimensions , de 20 m2 com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Unitats

150,90 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012A000

h

Oficial 1a fuster

1,000 /R x

24,28000 =

24,28000

A0140000

h

Manobre

4,000 /R x

19,91000 =

79,64000

Subtotal...

103,92000

103,92000

Maquinària:
C1503000

h

Camió grua

45,42000 =

1,000 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

45,42000
45,42000

1,50%

45,42000
1,55880

COST DIRECTE

150,89880

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 117 K21B2011

m

150,89880

Rend.: 1,000

Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor
Unitats

2,02 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,91000 =

0,100 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,99100
1,99100

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,99100
0,02987
2,02087
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 118 K21R1165

u

2,02087

Rend.: 1,000

Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

113,05 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,260 /R x

28,01000 =

7,28260

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,260 /R x

24,86000 =

6,46360

Subtotal...

13,74620

13,74620

Maquinària:
C1503000

h

Camió grua

0,770 /R x

45,42000 =

34,97340

CR11B700

h

0,750 /R x

46,41000 =

34,80750

CRE23000

h

Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador
Motoserra

0,260 /R x

3,14000 =

0,81640

Subtotal...

70,59730

70,59730

Materials:
B2RA9SB0

t

B2RA9TD0

t

Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,100

x

45,00000 =

4,50000

0,320

x

75,00000 =

24,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

28,50000
1,50%

28,50000
0,20619

COST DIRECTE

113,04969

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 119 K2213422

m3

113,04969

Rend.: 1,000

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

3,25 €

Preu €

Parcial

Import

Maquinària:
C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

85,58000 =

0,038 /R x

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,25204
3,25204

3,25204

3,25204
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 120 K2214826

m3

3,25204

Rend.: 1,000

Excavació per a rebaix en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta
sobre camió

21,90 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1102341

h

C1311440

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t, amb martell trencador
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,177 /R x

97,45000 =

17,24865

0,052 /R x

89,49000 =

4,65348

Subtotal...

21,90213

COST DIRECTE

21,90213

21,90213

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 121 K222142A

m3

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,90213

Rend.: 1,000

9,45 €

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

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C13161E0

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

48,46000 =

0,195 /R x

Subtotal...

9,44970
9,44970

COST DIRECTE

9,44970

9,44970

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 122 K222182A

m3

9,44970

Rend.: 1,000

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica sobre camió
Unitats

36,14 €

Preu €

Parcial

Import

Maquinària:
C1107431

h

C13161E0

h

Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb
martell trencador
Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,473 /R x

56,52000 =

26,73396

0,194 /R x

48,46000 =

9,40124

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

36,13520

36,13520

36,13520
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 123 K2241100

m2

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

36,13520

Rend.: 1,000

2,02 €

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

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,91000 =

0,100 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,99100
1,99100

1,50%

1,99100
0,02987

COST DIRECTE

2,02087

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 124 K225177A

m3

2,02087

Rend.: 1,000

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90% del PM

3,67 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,91000 =

0,010 /R x

Subtotal...

0,19910
0,19910

0,19910

Maquinària:
C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t

0,033 /R x

45,00000 =

1,48500

C1335010

h

Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t

0,050 /R x

39,73000 =

1,98650

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,47150
1,50%

3,47150
0,00299

COST DIRECTE

3,67359

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 125 K2255J70

m3

3,67359

Rend.: 1,000

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim

41,11 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,025 /R x

19,91000 =
Subtotal...

0,49775
0,49775

0,49775

Maquinària:
C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,016 /R x

73,78000 =
Subtotal...

1,18048
1,18048

1,18048

Materials:
B0331020

t

Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens

2,420

x

16,29000 =
Subtotal...

39,42180
39,42180

39,42180
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,00747

COST DIRECTE

41,10750

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 126 K2R300E0

m3

41,10750

Rend.: 1,000

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

22,61 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1RA2500

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

22,61000 =

1,000 /R x

Subtotal...

22,61000
22,61000

COST DIRECTE

22,61000

22,61000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 127 K2R540E0

m3

22,61000

Rend.: 1,000

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

22,61 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1RA2500

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

22,61000 =

1,000 /R x

Subtotal...

22,61000
22,61000

COST DIRECTE

22,61000

22,61000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 128 K2RA73G1

m3

22,61000

Rend.: 1,000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats

19,50 €

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B2RA73G1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000

x

19,50000 =

Subtotal...

19,50000

19,50000

19,50000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE

19,50000

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 129 K2RA7LP1

m3

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,50000

Rend.: 1,000

5,55 €

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
B2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000

5,55000 =

x

Subtotal...

5,55000

5,55000

COST DIRECTE

5,55000

5,55000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 130 K33535H4

m3

5,55000

Rend.: 1,000

Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

103,71 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

A0140000

h

Manobre

0,1125 /R x

23,85000 =

2,68313

0,450 /R x

19,91000 =

8,95950

Subtotal...

11,64263

11,64263

Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

0,125 /R x

155,18000 =
Subtotal...

19,39750
19,39750

19,39750

Materials:
B065960B

m3

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

1,100

65,80000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

72,38000

72,38000
2,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

72,38000
0,29107
103,71120
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 131 K33B3000

kg

103,71120

Rend.: 1,000

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

1,42 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,010 /R x

23,85000 =

0,23850

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,012 /R x

21,17000 =

0,25404

Subtotal...

0,49254

0,49254

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

D0B2A100

kg

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

0,0102

x

1,22000 =

0,01244

1,000

x

0,90129 =

0,90129

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,91373
2,50%

0,91373
0,01231

COST DIRECTE

1,41858

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 132 K33DD103

m2

1,41858

Rend.: 1,000

Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de
fonaments, de fondària <= 3 m
Unitats

52,40 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

1,050 /R x

23,85000 =

25,04250

A0133000

h

Ajudant encofrador

1,050 /R x

21,17000 =

22,22850

Subtotal...

47,27100

47,27100

Materials:
B0A31000

kg

Clau acer

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

B0D61110

m3

B0D71130

m2

B0DZA000

l

Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2.5 m d'alçària, per a 3 usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos
Desencofrant

0,1501

x

1,36000 =

0,20414

2,200

x

0,35000 =

0,77000

0,0019

x

242,53000 =

0,46081

0,0133

x

70,53000 =

0,93805

1,1495

x

1,27000 =

1,45987

0,040

x

2,75000 =

0,11000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,94287
2,50%

COST DIRECTE

3,94287
1,18178
52,39565

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

52,39565
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

P- 133 K61RZ100E

pa

Partida alçada a justificar per la reparació de divisòries
i tancaments malmesos com a conseqüència dels
treballs de fonamentació i estructura

Rend.: 1,000

5.000,00 €

P- 134 OBRA000000

pa

En aquests amidaments queda inclosa tant la mà
d'obra com el suministrament de materials, càrrega,
transport,
descàrrega,
emmagatzematge
i
desplegament de tot l'equip, utillatge i materials de
qualsevol naturalesa, siguin d'ús temporal o
permanent, i/o qualsevol altre treball, necessaris per a
l'execució del projecte tècnic esmentat, sempre d'acord
amb els manuals de fabricant, alguns d'ells annexats al
present projecte.

Rend.: 1,000

0,00 €

Rend.: 1,000

1.000,00 €

Es consideren inclosos tots aquells treballs que no
quedin citats ni descrits de manera explícita en la
documentació gràfica i/o escrita, però que la seva
realització sigui imprescindible per a l'acabament total
de les obres, d'acord amb les normes de la bona
construcció i la normativa vigent en el moment de la
licitació de les obres, lliurement apreciades per la
direcció facultativa.
P- 135 VA000002

pa

Partida alçada a justificar per realitzar un nou
reconeixement del terreny per recomanar la solució
més adequada si un cop iniciades les tasques per a la
implantació de la fonamentació es reigistra alguna
anomalia en el terreny o l'aparició de materials no
descrits en l'informe geològic-geotècnic redactat per
LOSTEC S.A.

6. ANNEX D’INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT

Instruccions d’ús i manteniment

Detall
Projecte: ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
Emplaçament
Adreça: Carrer de Francesc Pla “el Vigatà” 1
Codi Postal: 08500
Municipi: Vic
Urbanització: -

Parcelꞏla: -

Promotor
Nom: Consorci Hospitalari de Vic (CHV)
Adreça: Carrer de Francesc Pla “el Vigatà” 1
Codi Postal: 08500
Municipi: Vic

DNI/NIF: Q5856102H

Autor/s projecte
Nom: Colomer-Aceves Arquitectes S.L.P.
Albert Colomer i Busquets
David Aceves i Caballeria

Núm. col.:
25.851-2
29.930-8

L’arquitecte/es:

Signatura/es
Lloc i data:

Vic

Visats oficials

a 21

de

desembre

de

2019

Introducció

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus
usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a
continuació.
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar:







La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació.
L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial,
funcional i estètic.
Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a
tercers amb la corresponent responsabilitat civil.
La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una
deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.
Una davallada en el rendiment de les instalꞏlacions amb els conseqüents augments de consums
d’energia i de contaminació atmosfèrica.
La pèrdua de seguretat de les instalꞏlacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que
es destaquen:










Codi Civil.
Codi Civil de Catalunya
Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre.
Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març.
Llei de l'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.
Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques.
Legislacions sobre els Règims de propietat.
Ordenances municipals.
Reglamentacions tècniques.

Sobre les instruccions d'ús i manteniment
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que,
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.
Instruccions d’ús:
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a
les quals va ser projectat i construït.
Els usos previstos a l’edifici són els següents:
Ús principal:
SENSE ÚS
Usos subsidiaris:

Instruccions de manteniment:

Situació:
TOTALITAT DE L’EDIFICI
Situació:

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i
funcionalitat.
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions
programades pel seu manteniment.
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al
Llibre de l’Edifici.
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les
seves instruccions d’ús i manteniment específiques.

Fonaments – Elements de contenció
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de
salubritat previstes per a les quals s'ha construït l'edifici.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència
municipal.
Incidències extraordinàries:




Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les
condicions resistents del subsòl.
Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre
d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden
afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres.
Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les
mesures adients.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla
de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:



Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció.
Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau
de impermeabilització exigit.

Estructura
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions,
canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les
quals s'ha construït l'edifici.
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre
els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre
d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de
forats en sostres per intercomunicació entre plantes.
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones
de l’edifici i no poden superar els valors següents:
Categoria d’ús

A

B

C

D
E
F

G

Subcategoria d’ús

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i
hotels
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i
portals)
A1
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a
menys altura
Zones residencials
Trasters
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i
portals)
A2
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a
menys altura
Zones administratives
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i
portals)
Zones administratives
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a
menys altura
Zones amb taules i cadires
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
C1
o sobre la vora superior de l’element si està a
menys altura
Zones amb seients fixes
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
C2
o sobre la vora superior de l’element si està a
menys altura
Zones sense obstacles que impedeixin el lliure
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions
Zones de reunió
en museus, etc.
C3
(llevat les superfícies
corresponents als
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
usos A,B i D)
o sobre la vora superior de l’element si està a
menys altura
Zones destinades a gimnàs o activitats físiques
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
C4
o sobre la vora superior de l’element si està a
menys altura
Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis,
etc.)
C5
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a
menys altura
Zones comercials
D1
Locals comercials
D2
Supermercats, hipermercats o grans superfícies
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg)
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de
l’element si està a menys altura
Cobertes accessibles d’ús solament privadament
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de
l’element si està a menys altura
G1
Cobertes amb inclinació inferior a 20º
Cobertes accessibles
G2
Cobertes amb inclinació superior a 40º
exclusives per
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o
conservació
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura

Càrrega
uniforme
kN/m2–(Kg/m2)

Càrrega
concentrada
kN - (Kg)

Càrrega
lineal
kN/m-(Kg/m)

2 – (200)

2 – (200)

–

3 – (300)

–

–

–

–

0,8 – (80)

3 – (300)

2 – (200)

–

4 – (400)

–

–

–

–

0,8 – (80)

2 – (200)

2 – (200)

–

3 – (300)

–

–

–

–

0,8 – (80)

3– (300)

4– (400)

–

–

–

0,8 – (80)

4 – (400)

4 – (400)

–

–

–

0,8 – (80)

5 – (500)

4– (400)

–

–

–

1,6 - (160)

5– (500)

7– (700)

–

–

5– (500)

4 – (400)

–

–

3 - (300)

5– (500)
5– (700)
2 – (200)

4 – (400)
7 – (500)
20 – (2.000)

–
–
–

–

–

1,6 - (160)

1– (100)

2 – (200)

1,6 - (160)

–

–

1,6 - (160)

1– (100)
0

2– (200)
2 – (200)

–
–

–

–

0,8 – (80)

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora )
Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un zones privades
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals
zones públiques
Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la
càrrega de les diferents zones i colꞏlocar una placa amb el valor adoptat)
Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la
càrrega de les diferents zones i colꞏlocar una placa amb el valor adoptat)
S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ?

.........

–

2 – (200)

1– (100)
3 – (300)

–
–

–
–

........

–

–

.........

–

SI

–

NO

Característiques de vehicles especials: ........

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny - així
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan
contemplades en la memòria d’estructures del projecte.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà
el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals.
Neteja:
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant.
Incidències extraordinàries:



Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han
de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura.
S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions,
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre
d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:



Inspeccions tècniques de l’estructura.
Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.).

Cobertes
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Tipus de coberta i ús :
PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE - MANTENIMENT

Situació:
COBERTA DE L’EDIFICI

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici.
A les cobertes en general no està permesa la colꞏlocació d’elements aliens que puguin representar
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar
una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de
ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Si a la coberta s'instalꞏlen noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la
subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a
més, aquestes noves instalꞏlacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu
voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar
desperfectes durant les operacions de manteniment.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta
(juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents
característiques que no alterin les seves prestacions inicials.
Neteja:
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.
Incidències extraordinàries:




Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura.
Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà:
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en
bon estat.
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions.
- No llençar la neu de les cobertes al carrer.
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals,
xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes,
claraboies, entre d'altres).

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes,
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:




Inspeccions tècniques de la coberta.
Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la
impermeabilització.
Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb
paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements,
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres).

Façanes
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions
de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les
mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració.
A les façanes no està permès realitzar modificacions o colꞏlocar elements aliens que puguin
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les
caigudes.
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni colꞏlocar elements aliens (tancaments de
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.).
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han
de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàlꞏlics. No es pot estendre roba a
les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes,
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.
Neteja:
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció,
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol
cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant.
Incidències extraordinàries:






Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants.
És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o
elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de
l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al
Servei de Bombers.
Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
- Tancar portes i finestres.
- Plegar i desmuntar els tendals.
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit.
- Si s'escau, subjectar les persianes.
Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions.
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals,
persianes, entre d'altres).
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer.

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:




Inspeccions tècniques de les façanes.
Revisions de l’estat de conservació dels revestiments.
Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb
fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats,
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres).

Zones interiors d’ús comú
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la colꞏlocació d’elements aliens que
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas
d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes,
enganxades, ilꞏluminació inadequada, entre d’altres).
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació
i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a
magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres
zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element
aliè.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns,
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent,
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.
Neteja:
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i
salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin
especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel
seu fabricant.
Incidències extraordinàries:



Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.
En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques
que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de
l’edifici:

Accions:
- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la
propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.
- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir.
- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la
finestra ni despenjar-se per les façanes.
Evacuació:
- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment
avisada, no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les
instruccions dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu
defecte, de la senyalització d’evacuació.
- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no
s’entretingui recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar
la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins
que surti de l’edifici.
- No utilitzi mai els ascensors.
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes,
retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.
II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el
Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:




Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments
interiors de les zones d’ús comú.
Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida
d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar.
Les baranes i altres elements metàlꞏlics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin
signes d'oxidació.

Instalꞏlació d'aigua
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instalꞏlació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instalꞏlació.
Tipus de subministrament:
XARXA PÚBLICA
Situació clau general de l’edifici:
Tipus comptadors:
-

Situació:
-

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a
la instalꞏlació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons
dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al
responsable designat per la propietat.

Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc
per a penjar-hi objectes.
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal:
 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de
fins a 15 litres d'aigua per aixeta.
 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si
s’escau, els mecanismes i sistemes instalꞏlats per el seu estalvi: limitadors de cabals en
aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les
instalꞏlacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i
l’execució d’un instalꞏlador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües
del municipi així ho especifica).
Neteja:
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.
Incidències extraordinàries:






Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden
lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny.
En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà:
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada.
- Desconnectar l'electricitat.
- Recollir tota l'aigua.
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local
o zona com a les veïnes.
- Fer reparar l'avaria.
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a
tercers.
En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que
es glacin.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:





Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines.
Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de
tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel
fabricant.
Revisions, neteges i desinfeccions de les instalꞏlacions d’aigua freda pel consum humà i
de l’aigua calenta sanitària.
Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge
d’ús colꞏlectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromasatge i d’altres).

Instalꞏlació d'electricitat
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instalꞏlació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la
instalꞏlació.
Situació caixa general de protecció de l’edifici:
Tipus comptadors:
-

Situació:
-

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instalꞏlació no es pot
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de
cada aparell instalꞏlat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència
màxima admesa per la instalꞏlació.
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la
instalꞏlació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al
responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de
Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del
personal de la mateixa.
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :
 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada.
 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.
 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent):
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instalꞏlació.
 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.
Per a qualsevol manipulació de la instalꞏlació es desconnectarà el circuit corresponent.
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instalꞏlacions
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva
execució per part d’un instalꞏlador autoritzat.
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius
respecte dutxes i banyeres i no instalꞏlar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin
les distàncies mínimes de seguretat.
Neteja:
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit
corresponent.

Incidències extraordinàries:



Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades
foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de
que es facin urgentment les mesures oportunes.
Cal desconnectar immediatament la instalꞏlació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un
altre tipus de combustible.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el
Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:



Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors.
Depenent de l’ús i de la potència instalꞏlada, s’haurà de revisar periòdicament la
instalꞏlació.

Si no és fa el manteniment o la instalꞏlació presenta deficiències importants, l'empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el
subministrament per la perillositat potencial de la instalꞏlació.
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de
manteniment facilitades pels fabricants.

Instalꞏlació de desguàs
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instalꞏlació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instalꞏlació.
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics,
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de
desguàs.
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada.
Neteja:
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.
Incidències extraordinàries:


Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl.




Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es
revisaran els sifons i les vàlvules.
Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre
d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb
el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:




Revisió de la instalꞏlació.
Neteja d’arquetes.
Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i
bombes d’elevació

Instalꞏlació de telecomunicacions
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instalꞏlació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint
les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instalꞏlació.
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es colꞏlocaran preferent a les cobertes tot
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris.
Els armaris de les instalꞏlacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la
instalꞏlació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci
el manteniment o instalꞏladors autoritzats.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instalꞏlació
de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instalꞏlador autoritzat.
Incidències extraordinàries:
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o
registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del
manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.
II.- Instruccions de manteniment:
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instalꞏlació amb una empresa
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instalꞏlació i donar resposta d’una manera
ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir.
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la
instalꞏlació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de
l’operadora contractada.

Instalꞏlacions per a la recollida i evacuació de residus
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:

Les instalꞏlacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat,
mantenint-se les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha
dissenyat la instalꞏlació.
Tipus de recollida municipal:
CONTENIDORS DE CARRER

En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada
fracció s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres.
Els envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de
cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no plegats.
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la
instalꞏlació, s'han de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels
desguassos.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instalꞏlacions per
la recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada.
Incidències extraordinàries:


Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.

II. Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instalꞏlació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic
d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:


Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les
instalꞏlacions.

7. ANNEX DE MATERIALS

A l'Att. Sr. Albert Colomer
Data: 08/03/21
OBRA: ED. LABORATORIS-HOSPITAL DE VIC
LLISTAT PRESSUPOST
Projecte : P6499-A-2

codi

unitat descripció

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

amidam. preu unitari

kg

kg

m2

ut

ut

m2

Estructura metàl·lica
Subministrament i muntatge d'acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, en perfils laminats en calent sèrie IPE, HEB, HEA i
UPN i tubs, treballat a taller, granallat grau SA-2-1/2 i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra cargolat
i/o soldat.
235.685,25

1,78

419.519,75

Estructura metàl·lica
Subministrament i muntatge d'acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, en perfils laminats en calent sèrie IPE, HEB, HEA i
UPN i tubs, treballat a taller, granallat grau SA-2-1/2, amb
acabat galvanitzat i col·locat a l'obra cargolat i/o soldat.

2,35

163.702,95

69.660,83

Xapa col·laborant 1 mm
Subministrament i muntatge de xapa col·laborant
galvanitzada tipus HAIRCOL 59 de gruix 1 mm, fixada a trets
a l'estructura metàl·lica.

457,90

23,60

10.806,44

Connectors 16/20 H=9 cm
Subministrament i muntatge de connector Nelson 16/20 H=9
cm.NOMBRE DE CONNECTORS ORIENTATIU.

688,00

2,10

1.444,80

Connectors 16/15-30 H=15 cm
Subministrament i muntatge de connector Nelson 16/15-30
H=15cm. NOMBRE DE CONNECTORS ORIENTATIU.

1340,00

1,95

2.613,00

Entremat acer galvanitzat 30x30x2
Subministrament i muntatge d'entremat encastat de malla
30x30 entre eixos, pletina portant 25x2 separadora pletina
25x2 amb acabat galvanitzat.

222,94

89,90

20.042,31

TOTAL CAPÍTOL

2.2

618.129,25

SEGURETAT I SALUT

2.
2.1

import

ESTRUCTURA METÀL·LICA

1.
1.1

Pàg. 1

m2

ml

Xarxes de seguretat horitzontals
Subministrament i col·locació de xarxes de seguretat
horitzontals.

680,84

2,10

1.429,76

Xarxes de seguretat verticals (inclòs fixacions)
Subministrament i col·locació de xarxes de seguretat
verticals, inclòs fixacions.

576,15

10,90

6.280,04

TOTAL CAPÍTOL

7.709,80

A l'Att. Sr. Albert Colomer
Data: 08/03/21
OBRA: ED. LABORATORIS-HOSPITAL DE VIC
LLISTAT PRESSUPOST
Projecte : P6499-A-2

1.
2.

ESTRUCTURA METÀL·LICA
SEGURETAT I SALUT

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
TOTAL

Pàg. 2

618.129,25
7.709,80

99%
1%

625.839,05
625.839,05

Terminis d'entrega: a concretar.
Forma de pagament: certificacions mensuals venciment a 30 dies.
Validesa oferta: 30 dies.
Els preus detallats en aquesta oferta s'augmentaran per la repercussió de l'IVA, que s'aplica a les factures.
CONDICIONS GENERALS:
Pressupost realitzat en base a classe d'execució EXC2 (segons UNE-EN 1090-1). Es garanteix una tolerància tipus
classe 1 i un acabat superficial mínim tipus P1.
No s'inclouen els contenidors per a la recollida del material sobrant ni la retirada de l'obra. Les mesures de seguretat
de caràcter col·lectiu aniran a càrrec del contractista.
Els elements no descrits en el present pressupost es facturaran als preus unitaris actualitzats en el moment de
l'execució. Així mateix els amidaments dels materials per la formació de coberta i façanes són orientatius i per tant els
preus unitaris són d'aplicació a l'amidament final d'obra.
Aquest pressupost i l'execució d'obra en cas d'adjudicació estarà subjecte en quant a criteris d'amidament i tècnics a
les condicions generals del '' PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES ASCEM PARA LA CONTRATACIÓN DE
ESTRUCTURAS METÁLICAS''.
Abans d'entrar els equips de muntatge de CULLERÉ I SALA, S.L. l'obra serà raonablement neta de qualsevol
impediment que dificulti les tasques normals dels nostres operaris i amb un nivell de compactació del terreny que
permeti la circulació de màquines elevadores mòbils i grues autopropulsades a la zona de treball. Aquesta zona
comprèn l'espai destinat a la nau i un corredor perimetral de 4 m d'amplada.
L'energia elèctrica, que serà per compte del client, serà posada a peu d'obra i capaç per a màquines de soldar de 380
V, complint el reglament RD 842/2002. El subministrament d'aigua per als treballs de projectat de perlita i vermiculita
aniran a càrrec del client. En cas que es requereixi la protecció amb plàstics en el procés de projectat del morter de
perlita i vermiculita, es pressupostarà a part.
Tots els arbitris municipals, llicències, permisos d'ocupació de via pública, o qualsevol d'altre que calgui per l'execució
de l'obra, són per compte del client.
Culleré i Sala, S.L. té en vigència una Pòlissa d' Assegurances de Responsabilitat Civil, que cobreix a més danys a
preexistents. No s'inclou l'assegurança de responsabilitat decennal.

CULLERÉ I SALA SL

CONFORMITAT CLIENT

RAIMA 2005 BCN, S.L
CIF: B-64126444
C/Garraf Nº 17
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

PRESUPUESTO nº 18607-20
COLOMER ACEVES
ATT: ALBERT COLOMER
TELF: 653802082
albert@colomeraceves.cat

código

uni

Ref.: HOSPITAL DE VIC
FECHA DE PRESUPUESTO: 30/07/2020

descripción

medición

precio unitario

importe

CUBIERTAS
M2

Cubierta Invertida compuesta de los siguientes elementos:
.-Lamina de PVC de 1,2 mm esp.
.-Aislamiento con placas XPS doble una de 100 mm y otra de 40 mm con un total de 140 mm.
.-Capa separadora de geotextil.
.- P.p. De impermeabilizacion de perimetros de cubierta y embocaduras de bajantes,
Nota: No se incluye la relizacion de pendientes ni rajolas de acabado.
Suministro y Colocación…………………………………………

M2

49,14 €

9.148,89 €

1.334,37

49,14 €

65.570,94 €

68,00

95,00 €

6.460,00 €

2.286,38

235,95 €

539.471,36 €

Cubierta Invertida compuesta de los siguientes elementos:
.-Lamina de PVC de 1,2 mm esp.
.-Aislamiento con placas XPS doble una de 100 mm y otra de 40 mm con un total de 140 mm.
.-Capa separadora de geotextil.
.- P.p. De impermeabilizacion de perimetros de cubierta y embocaduras de bajantes,
Nota: No se incluye la relizacion de pendientes ni gravas.
Suministro y Colocación…………………………………………

M2

186,18

Cubierta Deck compuesta de los siguientes elementos:
.-Chapa base galvanizada de 0,7 mm esp. Perfil 40 fijada a estructura existente.
.-Aislamiento a base de placas de lana de roca de 80 mm esp. Con una densidad de 150 kg/m3.
fijada mecanicamente a chapa de cubierta.
.-Lamina asfaltica SBS de 4 kg/m2 de peso fijada mecanicamente a chapa de cubierta.
.-Lamina asfaltica SBS de 4 kg/m2 de peso soldada en toda la superficie ala lamina inferior con
acabado
pizarra gris.
.P.p. Deen
impermeabilizacion
de perimetros de cubierta y embocaduras de bajantes,
.-P.p de Remates perimetrales galvanizados de desarrollo maximo 500 mm y 0,6 mm esp.
Incluyendo p.p. de impermeabilizacion con lamina de cubierta.
Suministro y Colocación…………………………………………

M2

Fachada de placas composite compuesta de los siguientes elementos:
.-Estructura auxiliar mediante tubos galvanizados cada 1,48 mtr. Aprox colocados en vertical y
soldados a estructura existente de pasarelas.
.- Marcos de tubo galvanizados de distintas medidas para la fijacion de placas de composite.
.-Placas de Composite de 4 mm esp. Compuesta de dos laminas de aluminio de aleacion 5005 y
un nucleo central de resinas termoplasticas (PE) cara exterior lacada color estandar y la interior
imprimacion estandar. En la distancia entre modulos tanto vertical como horizontal sera de 10
mm por la dilatacion de las placas.
.-Pp. De esquinas con placas de composite curvadas.
Suministro y Colocación…………………………………………

ML

Linea de vida horizontal compuesto de los siguientes elementos:

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 42671, Folio 102, sección general. Hoja 413812. Inscripción 1ª

.-Cable de acero inoxidable 316 de 10 mm de diametro fijado alos terminales y elementos de
soporte imtermedios (separacion maxima 15 mtr.)
Suministro y Colocación…………………………………………
M2

158,94

58,00 €

9.218,52 €

1.383,85

80,70 €

111.676,70 €

Fachada de Panel sandwichs compuesta de los siguientes elementos:
.-Panel sandwichs de 80 mm esp. Compuesto de dos chapas de 0,6 mm esp. Prelacadas la
exterior microperfilada con un nucleo central de PIR colocado en horizontal incluyendo p.p. de
mermas, fijado a estructura existente.
.-P.p. Remate de chapa prelacada en forma de omega en las juntas verticales del panel de
fachada.
Nota: no esta incluido el aislamiento interior de lana de roca.
Suministro y Colocación…………………………………………

TOTAL CAPITULO
M2

614.766,63 €

OPCION
Suplemento en cubiertas invertidas por el suministro y colocacion de placas Danolosas con un
esp. Total de 95 mm con baldosas de 500X500 mm.
Suministro y Colocación…………………………………………

1.334,37

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 42671, Folio 102, sección general. Hoja 413812. Inscripción 1ª

45,90 €

61.247,58 €

NOTAS:
· El presente presupuesto contempla única y exclusivamente las partidas descritas.
· No se incluye los medios de acceso del personal a cubierta.
· No se incluyen Medidas de Seguridad Colectivas.
· Cualquier partida adicional necesaria o deseada, será objeto de una nueva valoración económica.
· El suministro de la corriente eléctrica y del agua, serán por cuenta de la propiedad.
· No se incluye la realización de pruebas de estanqueidad o ensayos de laboratorio.
· Se aportaran los documentos necesarios sobre medidas de Seguridad y Salud, así como certificados de Seguridad Social y de hacienda.
· No se incluye el IVA.

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 42671, Folio 102, sección general. Hoja 413812. Inscripción 1ª

ME

COR

Colomer Acebes

Serralleria Metcor, s.l.u.
Pol.Ind. La Plana, parc. 47
43780-Gandesa (Tarragona)

Telf. 977421411

CIF :

CIF : B43656925

Pressupost :
2021 OF/3263

Telf.
Fax.

Client

Data
19/03/2021

1

Pàg.

2222

Unid.

Descripció

Preu U.

1,00

Obra: Nou Edifici per Laboraboris al CHV.-

Total

257295,

Kg. Codi E441511D - Acer S275JR per a pilars, formats per
peça simple en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a obra amb soldadura i cargols.

1,870

481.141,

1,00

Ut. F1 (4582x165) - Façana lleugera sistema forster (NEW)
thermix vario, vidre 6+6/20/5+5.

15.488,00

15.488,0

1,00

Ut. F2 (3952x165)- Façana lleugera sistema forster (NEW)
thermix vario, vidre 6+6/20/5+5.

14.584,00

14.584,0

2,00

Ut. F3 (1510x165) - Façana lleugera
thermix vario, vidre 6+6/20/5+5.

sistema forster (NEW)

6.083,000

12.166,0

1,00

Ut. F4 (2759x165) - Façana lleugera sistema forster (NEW)
thermix vario-presto, vidre 6+6/20/5+5.

13.821,00

13.821,0

1,00

Ut. F5 (3091x145) - Façana lleugera sistema forster (NEW)
thermix vario, vidre 6+6/20/5+5.

11.824,00

11.824,0

1,00

Ut. F6 (3131x145) - Façana lleugera sistema forster (NEW)
thermix vario, vidre 6+6/20/5+5.

11.811,000

11.811,00

1,00

Ut. F7 (100x275) - Façana lleugera sistema forster (NEW)
thermix vario, vidre 6+6/20/5+5.

1.458,000

1.458,00

1,00

Ut. F8 (585x300) - Façana lleugera sistema forster (NEW)
thermix vario-presto, vidre 6+6/20/5+5.

6.142,000

6.142,00

Base
599.512,05

Serralleria Metcor, S.L.

Tipo I.V.A.
21,00

TOTAL

I.V.A.

725.409,58 €

125.897,5

Accepto, El Client

ME

COR

Colomer Acebes

Serralleria Metcor, s.l.u.
Pol.Ind. La Plana, parc. 47
43780-Gandesa (Tarragona)

Telf. 977421411

CIF :

CIF : B43656925

Pressupost :
2021 OF/3263

Client

Data
19/03/2021

Unid.

Descripció

1,00

Telf.
Fax.
2

Pàg.

2222

Preu U.

Total

Ut. F10 (380x1586) - Façana lleugera sistema forster (NEW)
thermix vario-presto, vidre 6+6/20/5+5.

16.142,00

16.142,0

1,00

Ut. F11 (80x235) - Porta batent sistema forster (NEW) thermix
vario, vidre 6+6/20/5+5.

1.315,000

1.315,00

1,00

Ut. F12 (160x210) - Porta batent sistema forster (NEW) thermix
vario-presto-unico, vidre 6+6/20/5+5.

1.698,000

1.698,00

1,00

Ut. F13 - Planta soterrani (160x324) - Porta batent, sistema
forster (NEW) presto.

1.915,000

1.915,00

1,00

Ut. F14 - Planta baixa (270x324) - Porta corredera sistema
forster (NEW) presto.

2.485,000

2.485,00

1,00

Ut. F15 - Planta baixa (570x331) - Porta batent integrada en
revestiment de paret, sistema forster (NEW) presto.

3.662,830

3.662,83

1,00

Ut. F16 - Planta baixa (382x331) - Porta corredera integrada en
revestiment de paret.

2.824,000

2.824,00

1,00

Ut. F17 - Planta baixa (100x330) - Finestra fixa, sistema forster
(NEW) presto.

995,570

995,57

1,00

M². Tancament en panell sandwich de 60mm amb tornilleria
oculta qualitat PIR, amb la part proporcional de remats i sellats.

39,000

39,00

Base
599.512,05

Serralleria Metcor, S.L.

Tipo I.V.A.
21,00

TOTAL

I.V.A.

725.409,58 €

125.897,5

Accepto, El Client

IV. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA

0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components
Sobre l'execució
Sobre el control de l'obra acabada
Sobre normativa vigent

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA SUSTENTACIÓ
SUBSISTEMA ENDERROCS
1 CONDICIONS GENERALS
1.1 Enderroc de cobertes
1.2 Arrencada de revestiments
1.3 Enderroc d’elements estructurals
1.4 Enderroc de tancaments i diversos
SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES
1 NETEJA DEL TERRENY
2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS
3 REBLERTS I TERRAPLENS
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
5 TRANSPORT DE TERRES
SISTEMA ESTRUCTURA
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS
1 FONAMENTACIÓ DIRECTA
1.1 Tipus d’elements
1.1.1 Sabates contínues
1.1.2 Sabates aïllades
1.1.3 Lloses
1.1.4 Murs de contenció
1.1.5 Murs pantalles
2 FONAMENTACIÓ PROFUNDA
2.1 Tipus d’elements
2.1.1 Pilotatge in situ
2.1.2 Pilotatges prefabricats
2.1.3 Micropilotatge
2.1.4 Cep
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
1.1 Tipus d’elements
1.1.1Forjats
1.1.2 Escales i rampes
1.1.3 Elements Prefabricats
1.1.4 Juntes de dilatació
1.1.5 Pilars
1.1.6 Bigues
1.2 Formigó armat
1.3 Encofrats
2 ESTRUCTURES D’ACER
3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA
3.1 Ceràmica
3.2 Blocs de morter de ciment
3.3 Blocs de morter d’argila alleugerida
3.4 Mamposteria

4 ESTRUCTURES MIXTES
SISTEMA ENVOLVENT
SUBSISTEMA COBERTES
1 COBERTES PLANES
SUBSISTEMA FAÇANES
1 TANCAMENTS
1.1 Façanes industrialitzades
1.1.1 Murs cortina
1.1.2 Panells lleugers
1.1.3 Panells pesats
1.2 Façanes de fàbrica
2 OBERTURES
2.1 Fusteries exteriors
2.1.1 Fusteries de fusta
2.1.2 Fusteries metàlꞏliques
2.1.3 Fusteries de PVC
2.1.4 Fusteries de vidre
2.2 Envidrament
2.2.1 Vidres plans
2.2.2 Vidres sintètics
SUBSISTEMA SOLERES
SUBSISTEMA DEFENSES
1 BARANES
2 REIXES
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
1.1 Pintures ignífugues intumescents
1.2 Morters
1.3 Plaques
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS
2.1 Rígids, semirígids i flexibles
2.2 Granulars o pulverulents i pastosos
3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
3.1 Imprimadors
3.2 Làmines
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA PARTICIONS
1 ENVANS
1.1 Envans de ceràmica
1.2 Envans de blocs de formigó
1.3 Envans de blocs d'argila alleugerida
1.4 Envans de vidre
1.5 Envans prefabricats
1.5.1 Plaques de guix i escaiola
1.5.2 Plaques de cartró-guix
2 FUSTERIES INTERIORS
2.1 Portes de fusta
2.2 Portes metàl.liques
2.3 Portes tallafocs
SUBSISTEMA PAVIMENTS
1 CONTINUS

2 PER PECES
1 Petris
2 Ceràmics
3 Fustes
SUBSISTEMA REVESTIMENTS
1 ALICATATS
2 ARREBOSSATS
3 ENGUIXATS
4 APLACATS
5 PINTATS
6 ESTUCATS-ESGRAFIATS
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL
1 IL.LUMINACIÓ
1.1 Interior
1.2 Emergència
SUBSISTEMA SUMINISTRES
1 AIGUA
1.1 Connexió a xarxa
1.2 Instalꞏlació interior
1.3 Rec
SUBSISTEMA EVACUACIÓ
1 LIQUIDS
1.1 Connexió a xarxa
1.2 Recollida d'aigües grises, negres i pluvials
1.3 Depuració
2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ
SUBSISTEMA SEGURETAT
1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
2 PROTECCIÓ AL LLAMP
3 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ
SUBSISTEMA CONNEXIONS
1 ELECTRICITAT
1.1 Connexió a xarxa
1.2 Instalꞏlació comunitaria i interior
1.3 Posta a terra
2 TELECOMUNICACIONS
2.1 Antenes
2.2 Telecomunicació per cable
2.3 Telefonia
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES
1 APARELLS SANITARIS

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres
Directives europees que li siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb
les corresponents directives Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació
comprendrà, almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb
l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i
sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats
per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.
Sobre l’execució.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció,
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.
Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig,
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instalꞏlacions, així com les
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5
Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instalꞏlacions, parcial o
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación",
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA SUSTENTACIÓ
SUBSISTEMA ENDERROCS
1 CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc:
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció.
Enderroc per colꞏlapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta.
Enderroc per colꞏlapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat
respecte als confrontats. O per colꞏlapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i
materials combustibles.
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de colꞏlapse,
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 .
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993.
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987.
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
Components
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instalꞏlacions etc.
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell,
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o,
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs.
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides.
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàlꞏliques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa,
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva colꞏlocació es tindran en compte les següents condicions:
Els elements metàlꞏlics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i
marxapeu.
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius.
Execució
Condicions prèvies
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instalꞏlacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anulꞏlació d'instalꞏlacions, apuntalament
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc.
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents:
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits).
Anulꞏlació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.
Instalꞏlació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no
enderrocades.
Instalꞏlació de mesures de protecció colꞏlectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instalꞏlació de viseres
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instalꞏlació de xarxes o viseres de protecció per a
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales,
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instalꞏlació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular

enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.).
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament.
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició.
Fases d’execució
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables;
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàlꞏlics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les
tensions.
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball.
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat,
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats.
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor
manual contra incendis.
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament
autoritzat per la D. F.
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre.
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus
efectes.
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments,
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i
protecció dels talls.
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es
disposi d'espai per a la seva instalꞏlació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc.
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que
indiqui la D.F.
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat.
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.
Control i acceptació
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a
enderrocar i no menys d’un control per planta.
Amidament i abonament
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació.
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments.
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...
1.1
Enderroc de cobertes
Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici.
Execució
Condicions prèvies

Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs.
Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos.
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions.
Fases d’execució
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues
descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos.
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F.
Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en general, abans de
l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan
s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el
forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es
suspendran prèviament, s'anulꞏlarà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscilꞏlació, es baixaran.
Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Les
plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A
més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser
manipulades pel personal que provingui d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs.
Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el
tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc.
Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel
carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els
envanets i els envanets de riosta.
Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants
oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la capa de
compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta,
els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials.
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades,
començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests
no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els
elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu
descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra banda s’han de
desmuntar a peces, s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin
sostres, aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d’enderroc a utilitzar.
1.2
Arrencada de revestiments
Arrencada de sostres, revestiments i paviments.
Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instalꞏlacions.
Fases d’execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior.
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament
s'instalꞏlaran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instalꞏlació com en totes les mesures de
protecció colꞏlectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs.
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general,
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per
l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es
recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels
treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F.,
en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà
auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense
compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència.
Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de
soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària
amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte
del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paralꞏlel a elles i
mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat.
1.3
Enderroc d’elements estructurals
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.
Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs.
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.
L’enderroc per colꞏlapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment
combustibles.

L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix
nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada.
Fases d’execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de
planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals
que es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans
d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin
enderrocats. A mesura que avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es
desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat
s’enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i
4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves
cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà
penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics.
No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests
elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida
prèviament instalꞏlada per l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant
al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per
embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en
l'apartat corresponent dels enderrocs en general.
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ
estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i
en espiral per a les voltes a la catalana.
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs,
pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems.
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de
la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes.
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com
per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és
de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar,
tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcarlos bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i,
tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de caure.
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot
suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els
voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que
es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot
estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap
moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà
tot el conjunt simultàniament.
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal
estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocarà
l’entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les
biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems
estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa
precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents
de ser tallats.
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paralꞏleles a l'armadura principal de
manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per
una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més
del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació
d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser
tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral,
deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres
contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs.
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la utilització de martells
pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis
molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà
d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà
dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell
pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament.
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot
quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es
retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics,
elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F.
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al colꞏlector
general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament
es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme
l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-colꞏlector general. S'indicarà si han de ser recuperades
les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons.
Enderroc d'instalꞏlacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l’hora d'instalꞏlarlos, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap
element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de
forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn.
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries)
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació .

Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles
obturacions.
Fases d’execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals.
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats,
...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix.
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona.
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.

1 NETEJA DEL TERRENY
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació de
la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular
definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Components
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals
Execució
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F.
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de
conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra
vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats
en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera
que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de
referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat
d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar
la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per
un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.
Amidament i abonament
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls
inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació.
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els
terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment.

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les
construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives.
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny.
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani,
garatges, dipòsits o altres utilitzacions.
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota
l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert.
Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones,
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002.
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75.
Components
Terres de préstec o pròpies.
Característiques tècniques mínimes
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació
segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar
esfondraments i perill per a les construccions annexes.
Control i acceptació
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.
Execució
Condicions prèvies
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els
desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de
talussos.
Fases d’execució
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la
D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de
zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per
prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.
Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics.
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.
3
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m .
2
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m de terreny.
Amidament i abonament
3
m realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació.
3
m realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació.
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T.
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida
al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades.
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir
amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional,
sense increment de cost.
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instalꞏlacions, subministrament i
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les
seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els
entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu.
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat
portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a
totes les excavacions.
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial
de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació.
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de
terreny.
3 REBLERTS I TERRAPLENS
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys
o es porten a terme obres similars.
Les diferents capes o zones que els componen són:
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny.
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació.
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm.
Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989.
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75
Components
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.

Control i acceptació.
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor.
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3.
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres.
Execució
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1.
A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles,
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran
de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui
autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat
excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C,
punt 7.3.2.
Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics.
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:
2
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m
2
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m
Amidament i abonament
3
m realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de
formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà
la càrrega, compactació i transport.
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació,
anivellació i cànon de préstec corresponent.
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del
terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i,
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels
sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost.
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la
resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.
Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones,
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002.
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985,
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986.
Components
Apuntalaments amb taulons i puntals colꞏlocats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació.
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc.
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc.
Control i acceptació.
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor.
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3.
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres.
Execució
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i
les ordres de la D.F.
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3.
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació.
Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics.
Amidament i abonament
3
m realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar
l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús,

dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol
distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment
d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instalꞏlacions,
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions
elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a
pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les
definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu.
5 TRANSPORT DE TERRES
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991.
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996.
Components
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%.
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
Execució
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins
a dipòsit autoritzat.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
Amidament i abonament
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament
ni de manteniment de l'abocador.
SISTEMA ESTRUCTURA
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments
1 FONAMENTACIÓ DIRECTA
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes
com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de
l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus
principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i
lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1.
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985.
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96.
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000.
1.1 Tipus d’elements
1.1.1 Sabates Contínues
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o pilars verticals de càrrega,
tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres homogenis d’estratigrafia sensiblement
horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits
uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2.
Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques
i mecàniques indicades a la D.T.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots
Execució

Condicions prèvies
Localització i traçat de les instalꞏlacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar.
Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3.
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la rasa. En murs amb buits de
passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els valors límit estables, la sabata serà passant, en cas contrari
s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems
lliures dels murs.
Fases d’execució
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà tal, que el terreny
subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i gelades.
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixin irregularitats.
Colꞏlocació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es colꞏloquin en el fons de les sabates, es donaran suport
sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàlꞏliques que després del formigonat quedin en
contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de
35 cm, si són de formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i laterals no
distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat
inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient colꞏlocar també separadors a la part vertical
de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons.
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. En
sabates contínues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts
situats en els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el fons de l'excavació estigui inundat o gelat.
Control i acceptació
L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta.
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases.
Colꞏlocació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm).
Amidament i abonament
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i
elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva colꞏlocació i retirada.
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, colꞏlocació i despunts.
3
m de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o
dosificació especificats.
3
m de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dossatge
especificats, posat en obra.
1.1.2 Sabates aïllades.
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents a estructures
d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal.
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i
armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1
Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques
i mecàniques indicades a la D.T.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots
Execució
Condicions prèvies
Localització i traçat de les instalꞏlacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar.
S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin,
per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del fonament.
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.
Fases d’execució
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els
engraellats o armadures que es colꞏloquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin
d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàlꞏliques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del
terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en
massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les
distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50
cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient colꞏlocar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a
evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la
profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada.
Amidament i abonament
3
m executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements
auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva colꞏlocació i retirada.
Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, colꞏlocació i despunts.
3
m de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació
especificades.
3
m de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja del tipus d'acer
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació
especificades, posat en obra.

1.1.3 Lloses
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el terreny que rep les
càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. A la D.T. s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. Són també
fonamentacions realitzades mitjançant plaques horitzontals de formigó armat, les dimensions del qual en planta són molt grans
comparades amb el seu espessor, sota suports i murs pertanyents a estructures d'edificació, segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.5.
Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques
i mecàniques indicades a la D.T.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó,aigua i llots
Execució
Condicions prèvies
Localització i traçat de les instalꞏlacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar.
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.
Condicions de disseny
Ha de procurar-se que la planta de les lloses sigui bastant regular, evitant entrants, angles aguts, etc., per a les solꞏlicitacions anòmales
que puguin donar lloc. És convenient que les llums entre pilars no siguin molt diferents i que les càrregues no variïn en més del 50% d’uns
pilars a uns altres. Si en un edifici hi ha zones desigualment carregades o les lloses han de tenir gran longitud, han de separar-se
mitjançant juntes. Quan la llosa queda sota el nivell freàtic es combina normalment amb murs pantalla per a crear un recinte estanc. En
casos de terrenys molt tous de gran espessor, la llosa pot combinar-se amb pilotis flotants per a reduir els assentaments. Excepte estudi
especial, no es realitzaran buits en les lloses de fonamentació, evitant-se les conduccions enterrades sota la mateixa.
Fases d’execució
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de neteja de 10 a 20 cm, sobre la qual es disposaran
les armadures amb els corresponents separadors de morter. El curat del formigó de neteja es perllongarà durant 72 hores.
Colꞏlocació de les armadures i formigonat. El cantell mínim en la vora dels elements de fonamentació de formigó armat no serà inferior a
25 cm. L'armadura colꞏlocada a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran
de 50 Ø o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 Ø o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior, segons
l'article 66.2 de la Instrucción EHE. El formigonat es realitzarà, si pot ser, sense interrupcions que puguin donar lloc a plànols de debilitat.
En cas necessari, les juntes de treball han de situar-se en zones llunyanes als pilars, on menors siguin els esforços tallants. En lloses de
gran cantell es controlarà la calor d'hidratació del ciment, ja que pot donar lloc a fissures i guerxament de la llosa.
Control i acceptació
La unitat i freqüència d’inspecció serà de dues vegades per cada 1000m² . Comprovació de cotes entre eixos de suports i murs. Separació
de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm) i distància entre juntes de retracció no major de 16m, al formigonat continu de les
lloses.
Amidament i abonament
3
m executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la colꞏlocació del formigó, armats i formació de junts.
kg d'acer muntat. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, colꞏlocació i despunts.
3
m de formigó en massa o per a armar. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificades,
posat a l’obra.
3
m de formigó armat. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot
retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació
especificats, posat en obra.
1.1.4 Murs de Contenció
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny amb una pendent de transició
superior a la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions admisibles les corresponents
empentes laterals. Els murs podran ser de formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6.
Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques
i mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i tipus de drenatge.
Característiques tècniques mínimes
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o poliester) i productes de sellat
segons el CTE DB HS1,punt 2.1.
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de colꞏlocar una capa filtrant o arids de reblert o una capa drenant.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Membrana impermeabilitzant
i juntes: perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó i llots.
Execució
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma contínua. Un cop acabada l'execució
dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat
s’executarà segons previsions de la D.T.
Condicions prèvies
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que atravessin el mur ho faran en direcció
normal al fust, colꞏlocant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es solꞏlicitarà a la D.F. el
corresponent permís i un estudi de reforç d’armadures. La profunditat de recolçament de la fonamentació respecte a la superficie no haura
de ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es comprobarà la transmitancia tèrmica máxima exigida al mur per formar
part de la envolvent térmica segons el CTE DB HE1.
Fases d’execució
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor.
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal manera que els
recobriments de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si el
trasdossat es formigona contra el terreny.

Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per tongades de ≤ 50cm d’espessor,
no major que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les armadures. En general,
es realitzarà el formigonat del mur en una jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície
fins deixar els àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament al formigonat.
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes verticals per disminuïr els moviments
reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies màximes de 7,50m.
S’executaran disposant materials selladors adequats que s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà
de 2-3 cm d’espessor.
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe que no produeixi rentat o a
través d’un material que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció EHE.
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la superfície o, si es requereix una
altra impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1.
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o vorera impermeable sobre el
reomplert, l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigües
pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats del mur.
Control i acceptació
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur.
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases.
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Colꞏlocació de membrana adherida. Prolongació
de la membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del mur.
Conservació fins a la recepció de les obres.No es colꞏlocaran càrregues, ni circularan vehicles en les proximitats del trasdossat del mur.
S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paralꞏleles al mateix.
Amidament i abonament
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per impermeabilització de juntes, la
impermeabilització superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la colꞏlocació i retirada.
3
m de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de
neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal
d'executar els acabats indicats a la D.T.
Kg d’acer de les armadures realment colꞏlocats, inclosa la seva posada a l'obra.
1.1.5 Murs pantalles
Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i allargades, sense necessitat
d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó armat, constituint una estructura contínua capaç de resistir empentes laterals del
terreny i càrregues verticals, alhora, segons el CTE DB SE-C, punt 6.
Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques
i mecàniques indicades a la D.T,murets guia, d’ample igual o major a 25cm, segons D.T. ,panells prefabricats i els llots.
Execució
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es realitzarà de forma contínua.
Un cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de
lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions de la D.T.
Condicions prèvies
Informe geotècnic. Totes les conduccions aèries que afecten a la zona de treball hauran de ser desviades abans de procedir als treballs
de perforació. Abans de procedir a la perforació per a l’execució de la pantalla, hauran de ser eliminats o modificats tots els elements
enterrats (canalitzacions, arrels o restes de fonamentacions) que afectin a l’àrea de treball, no només els que interfereixin directament,
sinó també aquells que per la seva proximitat puguin afectar a l’estabilitat del terreny durant el procés d’execució de la pantalla. Quan
l’excavació es produeix sota el nivell freàtic, s’haurà de preveure una impermeabilització de mes, segons CTE DB HS 1.
Fases d’execució
L’execució de la pantalla es farà mitjançant panells independents en el pla previst a la D.T., quedant travats entre si mijtançant juntes de
formigonat vertical formant una estructura continua que inclogui les operacions de: execució de murets guia, perforació de rases,
colꞏlocació d’encofrat de juntes entre panells, colꞏlocació d’armadures, formigonat de panells, extracció d’encofrats de juntes, demolició
dels caps de panells, execució de la biga de travada dels panells, colꞏlocació dels panells prefabricats si és el cas i retirada d’equips i
neteja.
Replanteig de la pantalla. A partir de l’eix de replanteig, es fixaran els límits de la pantalla i es construiran, en primer lloc, uns murets amb
separador igual a l’espessor de la pantalla més 5cm. Aquests murets, que no només serveixen de guia a la maquinària d’exacavació, sinó
que també colꞏlaboren a l’estabilitat del terreny, tindran una amplada mínima de 25 cm i una alçada no inferior a 70 cm, i aniran
convenientment armats. Sobre els murets guia s’acotarà la longitud de cada panell i es fixaran les cotes del fons de l’excavació i de les
rasants de formigó i de les armadures.
Colꞏlocació de l’encofrat de juntes entre panells. Abans de precedir al formigonat, es colꞏlocaran a la rasa els elements que vagin a
modelar les juntes laterals d’unió entre dos panells consecutius, els quals la seva missió és la d’assegurar la continuïtat geomètrica de
l’excavació i de la pantalla de formigó armat. Els elements es colꞏlocaran en posició vertical i adequadament fixats o empotrats al fons; la
seva amplada serà igual a l’espessor de la pantalla.
Colꞏlocació de les armadures. Les armadures es construiran al taller formant un conjunt solidari, anomenat gàbia, de la mateixa longitud,
en horitzontal, que la del panell. Les gàbies hauran de portar rigiditzadors i estar soldades en els punts precisos per evitar la seva
deformació durant el transport, hissat i colꞏlocació de la rasa. La separació mínima entre barres verticals i horitzontals serà de 10 cm i el
recobriment de 7 cm. Hauran de preveure’s armadures d’espera per l’enllaç amb la biga de travada.
Formigonat de panells. El formigonat de panells s’efectuarà sempre mitjançant tuberia de Ømínim de 15 cm. El formigonat es farà de
manera contínua. Quan la longitud del panell sigui superior a 6 m, s’utilitzaran dues tuberies de formigonat, abocant el formigó
simultàniament. La cota final de fomrigonat sobrepassarà a a la teòrica com a mínim 30 cm. Aquest excés de formigó serà enderrocat
abans de construir la biga de travada dels panells.
Extracció d’encofrat de juntes, en cas necessari. L’extracció dels encofrats s’executarà amb la deguda precaució per no malmetre el
formigó del panell, sense cops, vibracions ni altres sistemes dinàmics que puguin resultar perjudicials.
Amidament i abonament

3

m de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, formació de murs
guia, llots, esgotaments i transport de materials extrets a dipòsit autoritzat, a qualsevol distància, i tots els materials i operacions que
calguin segons criteri de la D.F., per a l‘execució dels treballs.
3
m de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de
neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal
d'executar els acabats indicats a la D.T.
Kg d’acer de les armadures realment colꞏlocats, inclosa la seva posada a l'obra.
m² de pantalla, mesura de la superfície de pantalla segons dimensions presses a l’obra.
3
m de biges de travada.
ml d’anclatges.
2 FONAMENTACIÓ PROFUNDA
Quan l’execució d’una fonamentació superficial no és tècnica o econòmicament viable o quan el sòl no mostra la competència suficient, la
resistència o rigidesa adequades per permetre el recolzament directe, serà necessari utilitzar fonamentacions profundes. Podran utilitzarse els següents tipus de fonamentació profunda: pilotis aïllats, grups de pilotis i zones pilotades, segons el CTE DB SE-C, punt 5.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1.
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985.
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96.
2.1 Tipus

d’elements

2.1.1 Pilotatge “in situ” o pilons
És l'element resistent construït amb formigó armat a l’interior del terreny mitjançant extracció de les terres o desplaçament de les
mateixes, de forma cilíndrica, la longitud del qual és superior a vuit vegades la seva menor dimensió, i que transmet al terreny circumdant
les càrregues de l'estructura que suporta.
Hi ha diferents tipus de pilotatge: Tipus CPI-3: Piló perforat mitjançant desplaçament amb tap de graves; Tipus CPI-6: Piló perforat
mitjançant cullera o barrina, sense entubació, amb utilització de llots tixotròpics per a contenir les terres de les parets i formigonament
continu per sota dels llots; Tipus CPI-7: Piló perforat mitjançant barrina, sense entubació, formigonat en sec de forma contínua; Tipus CPI8: Piló perforat mitjançant barrina, sense entubació, formigonat en sec de forma contínua per l'eix de la barrina.
Components
Formigó armat, armadures d’acer i llots de perforació, de resistència, dosificació, característiques físiques i mecàniques segons el D.T.
Característiques tècniques mínimes
En funció de les classes d'exposició en especial les que fan referència a la seva durabilitat seran les establertes en els articles 8.2 i 37. de
la instrucció EHE. La posició i fondària del piló ha de ser la indicada a la D.F., amb comprovació que s'ha arribat a la capa de terreny
prevista a la D.T. Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. El formigó no ha de presentar
disgregacions ni buits a la seva massa. La secció del piló no ha de quedar disminuïda en cap punt. El nivell del formigó ha de sobresortir
0,5 D per sobre del nivell teòric d'acabat del piló en cas que el cap del piló resti per sobre del nivell freàtic del terreny, o 1,5 D en cas
contrari. Un cop enderrocat el cap del piló, l'armadura ha de sobresortir la més gran de les següents llargàries: un diàmetre ó 50 cm. El
formigó dels pilons haurà de tenir les característiques indicades el CTE DB SE-C, punt 5.4.1.2.
Control i acceptació
Assentament en el con d'Abrams. Consistència plàstica: 3-5 cm i Consistència fluida: 10-15 cm. Resistència característica del formigó als
28 dies. H-25:≥ 0,9x25 N/mm² . Penetració del piló amb l'encep. ≥ 5 cm. Recobriment de les armadures. ≥ 4 cm. Característiques dels llots
tixotròpics. Tipus de suspensió: Homogènia i estable. Dosificació: < 10%; Densitat: > 1,02 g/cm3, < 1,10 g/cm3; Viscositat normal
(mesurada en con de Marsh): ≥ 32 s
Execució
Condicions prèvies
Es realitzarà l’estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.
Fases d’execució
Neteja del fons de perforació.
Formigonat. El formigonat podrà executar-se de manera contínua o discontinu tant si es realitza en sec com amb aigua; llevat del cas de
formigonat amb llots, que serà continu. Si el formigonat s'efectua en sec, i en un moment donat penetra l'aigua a l'interior de la entubació,
el piloti serà considerat defectuós.
Armat. L'armadura longitudinal del piloti s'empalmarà mitjançant solapament de 40 cm, com a mínim, soldant-se i lligant-se amb filferro en
tota la longitud del mateix.
Terminació.Els pilotis, haurien de quedar formigonats a una altura superior a la definitiva; aquest exces será demolit una vegada endurit el
formigó. L'altura d'aquest excés ha sanejar serà com a mínim la meitat del diametre del piloti, quan el cap quedi sobre el nivell freàtic del
terreny, i a la vegada hi intervé el diàmetre del piloti, quan aquesta quedi per sota d'aquest nivell. Tipus CPI-3. L'entubació s'ha de clavar
per percussió sobre la capa de graves o de formigó de la punta. Un cop assolida la fondària prevista, s'ha de colpejar la capa de graves
que ha de quedar com a punta del piló. El tub s'ha de recuperar de manera que sempre hi quedi una alçària de formigó >= 2 D i sense que
en cap cas s'hi introdueixi aigua. L'abocada s'ha de fer des d'una alçària <= 1 m sense que es produeixin disgregacions. La compactació
s'ha de fer per piconatge o vibratge. Tipus CPI-6 La introducció del llot s'ha de fer al mateix temps que l'excavació. Els llots s'han de
regenerar amb freqüència suficient perquè el contingut de sorra (material retingut al tamís 0,080 UNE (7-050) sigui inferior al 3% i la
viscositat sigui inferior a 45 s. Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de formigonar. Les armadures s'han d'assegurar per
tal que no es desplacin amunt o avall al formigonar. El formigó s'ha d'abocar per mitjà d'un tub al fons de la perforació. El tub d'injecció ha
de restar sempre 4 m per sota del nivell del formigó. A mida que s'aboca el formigó s'han de recuperar els llots sobrants. Tipus CPI-7
L'extracció de terres s'ha de fer amb barrina. El fons i les parets de l'excavació han de ser netes abans de començar el formigonament.
Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de formigonar. Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es desplacin amunt o
avall al formigonar. El formigó s'ha d'abocar en sec, és a dir, sense aigua a la perforació. L'abocada s'ha de fer des d'una alçària <= 1 m

sense que es produeixin disgregacions. La compactació s'ha de fer per piconatge o vibratge. Tipus CPI-8 L'extracció de terres s'ha de fer
amb barrina. El formigó s'ha d'injectar pel tub de la barrina una vegada aquesta hagi arribat a la fondària prevista a la DT. La barrina amb
les terres s'ha d'extreure a la vegada que s'injecta el formigó, amb cura de que l'extrem de la barrina es mantingui permanentment en
contacte amb el formigó. Les armadures s'han d'introduir una vegada plena de formigó, la perforació, abans de que comenci l'adormiment.
Toleràncies d'execució. Fondària de la perforació: - 0, + 1% L. Desviació en planta del centre de gravetat de la cara superior: Control
d'execució reduït: ± 150 mm. Control d'execució normal: ± 100 mm. Control d'execució intens: ± 50 mm. Nivell de l'acabat: ± 20 mm.
Diàmetre D de la secció: - 20 mm, + 0,1 D, + 100 mm. Aplomat: ± 3%.
TIPUS CPI-3. Alçària del tap de graves o formigó de la punta: >=3D. Alçària del tap de graves i formigó de la punta: ± 10%.
Control i acceptació
Unitat i freqüència d'inspecció: 4 comprovacions per cada 1000 m² de planta.
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. Per cada piló s'ha de fer un albarà amb la Data d'execució, Diàmetre, Fondària, Volum
de formigó realment utilitzat, Armadures utilitzades, Estrats de terreny travessats i Fondària de l'encastament per punta si és el cas. No
produir danys en el piloti al demolir el cap del mateix. No s'acceptaran els pilotis que: hagin estat clavats amb desviacions en planta
superiors al 20% del seu diàmetre equivalent, ni amb desviacions en inclinació superiors al 4%, ni amb, disgregacions en el seu fust,
trencaments o fissures, no hagin arribat a la profunditat prevista. Es realitzaran les comprobacions corresponents en cada un dels
següents capítols: Neteja del fons de perforació. Replanteig eix. Maquinària. Fitxa de clava. Escapçat de pilotis
Amidament i abonament
ml de fondària realment executat, amidat segons les especificacions del D.T, comprovat i acceptat expressament per la D.F.
La fondària s’ha de mesurar fins al nivell de la cara inferior del encep, sense tenir en compte la part del cap del piló a enderrocar.
2.1.2 Pilotatge prefabricats
És l'element resistent de forma allargada, generalment cilíndrica o prismàtica, que es clava en la seva totalitat en el terreny, a profunditats
iguals o majors a vuit vegades la seva dimensió menor, amb la finalitat de transmetre-li les càrregues de l'estructura que suporta.
Components
Pilotis prefabricats i peces especials.
Característique prèvies mínimes
Els caps dels pilons han d'estar protegits amb un sombreret metàlꞏlic, colꞏlocat sobre un material que tingui una certa elasticitat. Han de
quedar alineats i clavats en la posició prevista a la D.T. Han d'estar ben aplomats. No s'han d'apreciar trencaments, fissures ni
disgregacions. L'armadura longitudinal ha de quedar al descobert la llargària especificada en la DT per a poder realitzar l'ancoratge amb
l'encep. Els junts dels pilons compostos per vàries seccions empalmades han de permetre la perfecta alineació de les diferents seccions.
Control i acceptació
Pilotis prefabricats. Tipus segons especificacions, secció, sistema d'unió entre segments de piloti, cap del piloti, punts de subjecció pel
transport i la instalꞏlació.
Altres components. Haurien de rebre’s en obra conforme a la documentació del fabricant, normativa si n’hi hagués, especificacions del
projecte i a les indicacions de la D.F. durant l'execució de les obres.
Execució
Condicions prèvies
Es realitzarà l’estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.
No s’ha de treballar amb pluja o amb vent de velocitat superior als 50 km/h. Es realitzarà l'estudi geotècnic dels terrenys afectats.
S'establirà l'ordre d'execució dels pilotis. S'indicarà el posicionament de maquinària i fitat del tall de cadascuna, així com accessos i
circulacions interiors durant els treballs. Es prepararà i anivellarà el terreny. S'efectuarà el replanteig general de pilotis, comprovant les
cotes entre eixos de fonamentació i la disposició dels pilotis de cada grup, amb les toleràncies indicades en D.T.
Fases d’execució
Clava dels pilotis. El clavament en el terreny cal que es faci mitjançant un dispositiu que asseguri la penetració vertical dels pilotis. S’han
de clavar fins arribar a la profunditat o fins obtenir el rebuig previst a la D.T. Quan es clavin grups tancats de pilotis, s’ha de començar per
les files centrals, seguint posteriorment cap a l’exterior.
Protecció del cap del piloti. Durant la clava, el cap dels pilotis de fusta no precisarà protecció especial, sempre que dugui el cercle de ferro
ajustat en calent. Els pilotis de formigó armat precisaran d'un barret d'acer, que tingui un coixinet d'un material de certa elasticitat, com
fusta dura, cartró embreat, cànem trenat o qualsevol altre material anàleg. Els pilotis metàlꞏlics, quan es clavin amb maces de doble
efecte, no precisaran protecció especial, quan es clavin amb maces de caiguda lliure o de simple efecte necessitaran un barret, que haurà
de ser prou resistent per a no deformar-se sota l'impacte, però sense precisar pròpiament coixinet.
Rebuig. El valor del rebuig per a determinar la profunditat de clava dels pilotis es definirà en funció del tipus de terreny, el diàmetre del
piloti o del cercle d'àrea igual a la secció transversal del piloti, el pes de la maça i la seva altura de caiguda. S'indicarà el rebuig obtingut en
les últimes 2 o 3 andanades de 10 cops cadascuna, amb l'altura de caiguda de la maça o el nombre de cops per minut, quan la clava es
realitzi amb maces de doble efecte. Si abans d'arribar a la profunditat prevista, s'arriba a el rebuig, es suspendrà la clava del piloti. Quan
fos necessari el recrescut els pilotis, en cas de pilotis de formigó després del seu clavament parcial, el formigonat de la secció recrescuda
es realitzarà amb motlles que assegurin una alineació el més correcta possible entre aquesta i el fust del piloti clavat. Les armadures
s'empalmaran per solapament o per soldadura de gom a gom, essent recomanable utilitzar, sempre que sigui possible aquest tipus
d'entroncament.
Escapçat i preparació dels pilotis clavats, si escau. Una vegada acabada la clava, per a sanejar els caps dels pilotis de formigó, es
procedirà a demolir-les en una longitut suficient per a garantir que el formigó no hagi quedat danyat durant el procés. Com a mínim, la
longitud a demolir serà de 50 cm. La demolició es realitzarà amb la cura per a no danyar al formigó del piloti. La secció sanejada del piloti
tindrà una longitud tal que permeti un lliurament en el seu cep d'almenys 5 cm. L'armadura longitudinal quedarà descoberta, almenys 50
cm.
Retirada d'equips i neteja de talls.
Toleràncies d’execució. Segons el CTE DB SE-C, punt 5.4.3.
Control i acceptació
Unitat i freqüència d'inspecció 4 comprovacions per cada 1000 m² de planta. Es realitzaran les comprobacions corresponents en cada un
dels següents capítols Replanteig eix. Maquinària. Fitxa de clava. Escapçat de pilotis. No produir danys en el piloti al demolir el cap del
mateix. No s'acceptaran els pilotis que: hagin estat clavats amb desviacions en planta superiors al 20% del seu diàmetre equivalent, ni
amb desviacions en inclinació superiors al 4%, ni amb, disgregacions en el seu fust, trencaments o fissures, no hagin arribat a la
profunditat prevista.
Amidament i Abonament
ml de piloti prefabricat realment executat. Amidada la longitud executada des de la punta del piló fins a la cara inferior del encep.

2.1.3 Micropilotatge
Estructures de fonamentació mitjançant grups de micropilotis, que consisteixen en taladres de petit diàmetre perforats en el terreny on
s’introdueix una armadura metàlꞏlica (tubs, barres o perfils) i una injecció d’abeurada. Transmeten les càrregues axials per punta i/o
fregament i també poden treballar a flexió o tallant.
Components
Formigó armat, armadures d’acer i llots de perforació, de resistència, dosificació, característiques físiques i mecàniques segons el D.T.
Característiques tècniques mínimes
La posició i la profunditat ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F., comprovant que s'ha arribat a la capa
de terreny prevista. La secció del piloti no ha de quedar disminuïda en cap punt. Les armadures i la seva posició han de ser indicades a la
D.T. La beurada de ciment no ha de presentar disgregacions ni cocons. La mescla de la injecció ha d'estar ben dossificada i ha d'ésser
d'alta qualitat. No hi ha d'haver interrupció en la beina per evitar una disminució de la secció resistent i el risc de la corrosió de l'armadura.
L'empiuladura dels tubs no ha de tenir imperfeccions. El nivell final del piloti ha de ser l'indicat a la D.T.
Control i acceptació
Proporció beurada de ciment/aigua: 2
Encastament en les sorres consolidades: ≥ 4 m
Pressió final d'injecció: ≥ 20 kg/cm²
Càrrega de trencament de la beurada amb ciment CEM I 42,5 als 28 dies: Corona: ≥ 365 kg/cm² ; Nucli: ≥ 450 kg/cm²
Execució
Condicions prèvies
Es realitzarà l’estudi geotècnic del terreny segons normtiva CTE DB SE-C, punt 3.
La D.F. ha d’aprovar l’equip abans de començar els treballs. L’ordre d’execució ha de ser l’indicat a la D.T. o el que determini la D.F.
Fases d’execució
Perforació
Preparació i colꞏlocació de tubs
Formigonament. Introducció de la beurada pels buits inferiors del tub per omplir l’espai entre el tub i el terreny. Una vegada adormida la
primera injecció, s’ha d’injectar a pressió a través de les vàlvules inferiors del tub per a formar el bulb de repartiment de càrregues a la
punta del piloti. Una vegada adormit el bulb s’ha d’extreure el mecanisme d’injecció i s’ha d’omplir l’interior del tub.
Injeccions. Les injeccions per la formació del bulb es faran després de 24 hores d'acabar la injecció de la beina. La beina normalment ha
de trencar-se, en sòls o roques toves, a pressions de l'ordre de 20 a 40 kg/cm² . Els manguets s'han d'injectar un després de l'altre,
començant sempre pel més baix. Un cop acabada la injecció del bulb, s'ha de procedir a reomplir el tub amb la beurada. La beurada de
ciment s'ha d'utilitzar abans que comenci el seu adormiment. Les perforacions fetes i que no s'hagin de fer servir s'han d'omplir de
formigó.
Toleràncies d'execució. Replanteig dels eixos: Sobre paraments de formigó: ± 5 cm; Superfícies d'excavació o rebliment: ± 10 cm; Terreny
natural sense excavar: ± 15 cm; Inclinació: 6% de la llargària del piló; Profunditat: - 0 cm
Control i acceptació
Per a cada piló s'ha de confeccionar una fitxa amb les dades següents: data d'execució, diàmetre, fondària assolida, volum de beurada
realment utilitzada, armadures utilitzades, estrats del terreny atravessats i fondària de l'encastament per punta, si correspon.
Amidament i Abonament
ml de fondària realment executat, amidat segons les especificacions de la D.T., comprovat i acceptat expressament per la D.F.
El preu inclou la perforació, subministrament i colꞏlocació del tub i de les injeccions.
2.1.4 Cep
Són elements estructurals prismàtics que uneixen els caps de diversos pilotis perquè treballin conjuntament.
Per la trava de ceps de grups d'un i dos pilotis és necessari l'execució de bigues de formigó armat o bigues de trava. Es podrà prescindir
d'aquestes bigues quan els ceps estiguin units per una llosa contínua de formigó armat d'espessor superior a 20 cm o el diàmetre dels
pilotis sigui superior a 1 m.
Components
Formigó per armar, barres corrugades i malles electrosoldades d’acer de resistència, dosificació, característiques físiques i mecàniques
indicades i especificades a la D.T.
Característiques tènciques mínimes
El formigó colꞏlocat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició
prevista a la D.T. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. Els
defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.F. L'element acabat ha de tenir una
superfície uniforme, sense irregularitats. Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits. En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó
sense que es toquin entre elles. Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck. Gruix màxim de la
tongada: consistència seca <=15cm; plàstica <=25cm; tova<=30cm
Control i acceptació
Comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos.
Execució
Condicions prèvies
Plànol amb indicació de la posició dels grups de pilotis i dels suports.
Fases d’execució
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà d'una capa de formigó de neteja de 10 cm.
Sanejament del cap del piloti. Després de l'escapçat, els pilotis sobresortiran del terreny una longitud tal que permeti un encastament del
formigó de 5 cm, com a mínim, en el cep. No s'iniciarà l'operació de sanejament del cap, ni la colꞏlocació dels encofrats per al cep, fins que
el formigó hagi adquirit la resistència mínima especificada en el projecte, segons assajos previs
Armat dels cep i bigues de trava. Es determinaran les armadures necessàries segons les prescripcions de l'article 59 de la Instrucció EHE.
La distància als paraments serà lateralment de 10 cm i dels extrems dels rodons de 5 cm. El lliurament del formigó del piloti en l’encepat
serà de 5 a 7,5 cm.

Condicions de les armadures dels pilotis. Per a cantells de cep inferiors a 65 cm les armadures de cada piloti es tallaran a 5 cm de la cara
superior del cep. Per a cantells superiors, les armadures es lliuraran en el cep una longitud no menor de 50 cm o del valor del diàmetre del
piloti
Formigonat del cep. El formigonat es realitzarà de forma contínua.
Toleràncies d’execució. Han de complir l'especificat a l'article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. Pel que fa al recobriment i la posició de
les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831. No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments
de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instalꞏlacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F. Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm.
Control i acceptació
Unitat i freqüència d'inspeccions dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. Es realitzaran les comprobacions corresponents en
cada un dels següents capítols Replanteig eixos. Excavació del terreny. Formigó de neteja. Colꞏlocació d'armadures. Comprovació final.
Amidament i Abonament
3
m de volum amidat segons les especificacions de la D.T. ,amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la D.F.
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i
la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals,
amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1.
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE.
RD 642/2002.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985.
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96.
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980.
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831
1.1 Tipus d’elements
1.1.1 Forjats
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements resistents o nervis
que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert
de carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma solidària.
Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb nervis de formigó armat, flectint essencialment en una direcció, el
cantell del qual no excedeix de 50 cm, la llum de cada tram no excedeix de 10 m i la separació entre nervis és menor de 100cm.
Forjats reticulars, estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides amb nervis de formigó armat en dos direccions
perpendiculars entre si, que no posseeixen, en general, bigues per a transmetre les càrregues als suports i descansen directament sobre
suports amb o sense capitell. La separació entre eixos de nervis no serà major de 100 cm i l'espessor de la capa superior no serà inferior
a 5cm, disposant-se en la mateixa una armadura de repartiment en malla.
Components
Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, per a armar.
Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció d’alleugeriment o resistent.
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats a la D.T., abocat en obra per a farciment de nervis i formant llosa
superior (capa de compressió).
Armadura colꞏlocada en obra.
Característiques tècniques mínimes
En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica estarà disposada en tota la seva longitud. L'armadura complementària inferior
podrà anar disposada solament en part de la seva longitud. Les peces d’entrebigat poden ser de ceràmica o formigó, poliestirè expandit i
altres materials suficientment rígids que no produeixin danys al formigó ni a les armadures. En peces resistents, la resistència
característica a compressió no serà menor que la resistència de D.T. del formigó d'obra amb que s'executi el forjat. La grandària màxima
de l'àrid no serà major que 20 mm. No s'utilitzaran filferros llisos com a armadures passives, excepte com a components de malles
electrosoldades i en elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Control i acceptació
Es complirà que tota peça d’entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega característica d’ 1kN, repartida uniformement en una placa de
200x75x25 mm, situada en la zona més desfavorable de la peça i el seu comportament davant el foc segons DB SI-Annex C. Formigó
Armat. En cada subministrament que arribi a l'obra d'element resistents i peces d’entrebigat es realitzaran les comprovacions que els
elements i peces estan legalment fabricats i comercialitzats. Segell CIETAN en biguetes. Identificació de cada bigueta o llosa alveolar amb
la identificació del fabricant i el tipus d'element. Que les biguetes no presentin danys. Es prendran les precaucions necessàries en
ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.
Execució
Condicions prèvies
L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per cada fabricant, de manera que les tensions
a les quals són sotmeses es trobin dintre dels límits acceptables, emmagatzemant-se en la seva posició normal de treball, sobre suports
que evitin el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui deteriorar. En els plànols de forjat es consignarà si les
biguetes requereixen o no apuntalament i, si s’escau, la separació màxima entre corretges.

Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, per la D.T. i l'execució de forjats unidireccionals de formigó armat o
pretensat, havent de complir, en el que no s'oposi a això, els preceptes d’Instrucció EHE.
Fases d’execució
Estintolaments. Es disposaran llates d’empostissat de repartiment per al suport dels puntals. Si les llates d’empostissat de repartiment
descansen directament sobre el terreny, caldrà assegurar-se que no es puguin assentar en ell. En els puntals es colꞏlocaran traves en
dues direccions, per a aconseguir un apuntalament capaç de resistir els esforços horitzontals que puguin produir-se durant el muntatge
dels forjats. En cas de forjats de pes propi major que 3 kN/m² o quan l'altura dels puntals sigui major que 3 m, es realitzarà un estudi
detallat de les fixacions. Les llates d’empostissat es colꞏlocaran a les distàncies indicades en D.T. En els forjats de biguetes armades es
colꞏlocaran les fixacions anivellades amb els suports i sobre d’ells es colꞏlocaran les biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i taulers es
determinarà en funció de l'apuntalament. Els taulers duran marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels taulers seran estanques, en
funció de la consistència del formigó i forma de compactació. S'unirà l'encofrat a l'apuntalament, impedint tot moviment lateral o fins i tot
cap amunt (aixecament),durant el formigonat. Es fixaran els tascons i, si s’escau, es tibaran els tirants.
Replanteig de la planta de forjat. Colꞏlocació de les peces de forjat. S'hissaran les biguetes des del lloc d'emmagatzematge fins al seu lloc
d'ubicació, agafades de dos o més punts, seguint les instruccions indicades per cada fabricant per a la manipulació, a mà o amb grua. Es
colꞏlocaran les biguetes en obra donades sobre murs i/o encofrat, colꞏlocant-se posteriorment les peces d’entrebigat, paralꞏleles, des de la
planta inferior, utilitzant-se revoltons cecs i estintolant segons el que es disposa en l’apartat de càlcul. Si alguna resultés danyada afectant
a la seva capacitat portant serà rebutjada. En els forjats no reticulars, la bigueta quedarà encastada a la biga, abans de formigonar.
Finalitzada aquesta fase, s'ajustaran els puntals i es procedirà a la colꞏlocació dels revoltons, els quals no invadiran les zones de
massissat o del cos de bigues o suports. Es disposaran els passatubs i s’encofraran els buits per a instalꞏlacions. En les volades es
realitzaran els oportuns ressalts, motllures i goterons, que es detallin a la D.T.; així mateix es deixaran els buits precisos per a xemeneies,
conductes de ventilació, passos de canalitzacions, etc... especialment en el cas d'encofrats per a formigó vist. S'encofraran les parts
massisses al costat dels suports.
Colꞏlocació de les armadures. L'armadura de negatius es colꞏlocarà preferentment sobre l'armadura de repartiment, a la que es fixarà per
a que mantingui la seva posició.
Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d’entrebigat. Es procedirà a l'abocament i compactació del formigó. El formigonat dels nervis i
de la llosa superior es realitzarà simultàniament. Per bigues planes el formigonat es realitzarà després de la colꞏlocació de les armadures
de negatius, essent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas de forjats recolçats el formigonat de la biga serà anterior
a la colꞏlocació del forjat i en cas de forjats semiencastats després de la colꞏlocació del forjat. El formigó colꞏlocat no presentarà
disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt del forjat no quedarà disminuïda en cap punt per la introducció
d'elements de l'encofrat ni altres. Les juntes de formigonat perpendiculars a les biguetes haurien de disposar-se a una distància de suport
no menor que 1/5 de la llum, més enllà de la secció on acaben les armadures per a moments negatius. Les juntes de formigonat
paralꞏleles a les mateixes és aconsellable situar-les sobre l'eix dels revoltons i mai sobre els nervis. La compactació del formigó es farà
amb vibrador, controlant la durada, distància, profunditat i forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. S'anivellarà la capa de compressió,
es guarirà el formigó i es mantindran les precaucions per al seu posterior enduriment.
Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es treuran ni retiraran puntals de forma sobtada i sense prèvia autorització de
la D.F. i s’adoptaran precaucions per a impedir l'impacte dels encofrats sobre el forjat.
Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant.
Control i acceptació
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols : Nivells i replanteig, Encofrat, Col.locació de peces del
forjat i armadures, Abocat i compactació del formigó, Juntes, Curat del formigó, Desencofrat, Comprovació de fletxes, contrafletxes i
toleràncies.
Amidament i abonament
m² realment executats, descomptant forats de superfície més grans 1 m² .
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació d'elements
resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instalꞏlacions i les previsions d'ancoratges
per a altres fàbriques, segons previsions del D.T. o instruccions de la D.F.
1.1.2 Escales i rampes
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons.
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat.
Components
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T.
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T.
Execució
L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en compliment de la normativa vigent. Les rampes
per a minusvàlids, compliran la normativa vigent. S'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que
configuren les rampes i escales.
Amidament i abonament
3
m totalment acabats d’escales i rampes, a nivell estructural, incloent en el preu tots els materials, accessoris i treballs necessaris per a la
seva construcció.
1.1.3 Elements prefabricats
Conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra només es realitzarà el
muntatge.
Components
Pilars, Jàsseres, Bigues triangulars, Grades i Escales
Execució
Condicions prèvies
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i D.F. i s’executarà per personal especialitzat. El
contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.F. el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. Si el
muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació de la D.F., el
programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit.

Fases d’execució
Preparació de la zona de treball.
Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament. Les peces no han de tenir superfícies rentades, arestes escantonades,
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.
Replanteig i marcat dels eixos.
Colꞏlocació i fixació provisional de la peça. Les peces han de quedar recolzades sobre l’estructura de suport.
Aplomat i anivellació definitius. La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada. Així com perfectament segellada dels junts entre
peça i peça. El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la D.T. La llargària de l'encastament ha de ser
com a mínim l'especificada a la D.T. La peça ha d'estar colꞏlocada en la posició i nivell previstos a la D.T. La colꞏlocació de la peça s'ha de
realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.
Amidament i abonament
3
m de formigó
kg d'acer en elements estructurals prefabricats, pilars, jàsseres, encavallades, etc., incloent en els preus d'ambdues partides tots els
materials, operacions necessàries per a la posada a l'obra, operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament (grues, bastides,
etc.), així com totes les armadures, instalꞏlacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en la seva fabricació.
El transport de fàbrica a peu d’obra també esta inclòs en l’amidament.
1.1.4 Juntes de dilatació
Són els dispositius que enllacen discontinuïtats dels elements estructurals, per a facilitar la seva lliure dilatació, de manera que permetin
els moviments per canvis de temperatura, assentaments diferencials i/o deformacions reològiques.
Execució
El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el D.T. o el que indiqui la D.F. El junt es muntarà seguint les instruccions del
fabricant.
Amidament i abonament
ml colꞏlocats, inclòs en el preu els materials i treballs necessaris per a la seva colꞏlocació
1.1.5 Pilars
Elements de directriu recta i secció rectangular, quadrada, poligonal o circular, de formigó armat, corresponent a l’estructura de l’edifici,
que transmeten les càrregues al fonament.
Components
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T.
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T.
Control i acceptació
Es colꞏlocaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions
necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.
Execució
Condicions prèvies
Dimensió mínima de pilar de formigó armat 25 cm, segons l'article 55 de la Instrucció EHE, o de 30 cm, en zona sísmica amb acceleració
sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la gravetat, per a estructures de ductilitat molt alta, segons la norma NCSE02. Es compliran les quanties mínimes i màximes, establertes per limitacions mecàniques, i les quanties mínimes, per motius tèrmics i
reològics. S'estableixen quanties màximes per a aconseguir un correcte formigonat de l'element i per consideracions de protecció contra
incendis. L'armadura principal estarà formada, almenys, per quatre barres, en el cas de seccions rectangulars i per sis, en el cas de
seccions circulars. La separació màxima entre armadures longitudinals serà de 35 cm. El diàmetre mínim de l'armadura longitudinal serà
de 12 mm. Les barres aniran subjectes per cèrcols o estreps amb les separacions màximes i diàmetres mínims de l'armadura transversal
que s'indiquen en l'article 42.3.1 de la Instrucció EHE. Si la separació entre les armadures longitudinals és ≤ 15 cm, aquestes poden
travar-se alternativament. El Øestrep ha de ser < 1/4 Ø de la barra longitudinal més gruixuda. La separació entre estreps haurà de ser ≤ a
15 vegades Ø de la barra longitudinal més fina. En zona sísmica, el nombre mínim de barres longitudinals en cada cara del suport serà de
tres i la seva separació màxima de 15 cm. Els estreps estaran separats, amb separació màxima i Ø mínim dels estreps segons la Norma
NCSE-02.
Fases d’execució
Replanteig. Plànol de replanteig dels pilars, amb els eixos marcats, indicant els que es redueixen a eix i els que mantenen cara o cares
fixes, senyalant-les.
Colꞏlocació de l'armat. Colꞏlocació i aplomat de l'armadura del suport; en cas de reduir la seva secció es grifarà la part corresponent a
l'espera de l'armadura, encavalcant-se la següent i lligant-se ambdues. Es colꞏlocaran separadors amb distàncies màximes de 100 d o 200
cm; sent d, el Ø armadura a la que s'acobli el separador. A més, es disposaran, almenys, tres plànols de separadors per tram, acoblats als
cèrcols o estreps.
Encofrat. Poden ser de fusta, cartró, plàstic o metàlꞏlics, evitant-se el metàlꞏlic en temps freds i els de color negre en temps assolellat. Es
colꞏlocaran donant la forma requerida al suport i cuidant l'estanquitat de la junta. Els de fusta s'humitejaran lleugerament, per a no
deformar-los, abans d'abocar el formigó. En la colꞏlocació de les plaques metàlꞏliques d'encofrat i posterior abocament de formigó,
s'evitarà la disgregació del mateix, picant-se o vibrant-se sobre les parets de l'encofrat. Tindran fàcil desencofrat, no utilitzant-se gas-oil,
grasses o similars. Encofrat, aplomat i apuntalat del mateix, formigonant-se a continuació el suport.
Formigonat i curat. El formigó colꞏlocat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà
disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Es dipositarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat,
tolves,... Es vibrarà i curarà sense que es produeixin moviments a les armadures. Acabat el formigonat es comprovarà novament
l’aplomat.
Desencofrat. Els pilars presentaran les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant triada.
Control i acceptació
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Replanteig, Colꞏlocació d'armadures, Encofrat i
Desencofrat.
Verificació
Verificació de l'aplomat de suports de la planta. Verificació de l'aplomat de suports en l'altura de l'edifici construïda.

Amidament i abonament
ml de suport de formigó armat.
Completament acabat, de secció i altura especificades, de formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., de la quantia del
tipus acer especificada, incloent encofrat, elaboració, desencofrat i curat, segons Instrucció EHE.
3
m de formigó armat per a pilars.
1.1.6 Bigues
Elements estructurals, plans o de cantell, de directriu recta i secció rectangular que salven una determinada llum, suportant càrregues
principals de flexió.
Components
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T.
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T.
Control i acceptació
Es colꞏlocaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions
necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.
Execució
Condicions prèvies
Passat de nivells a pilars sobre la planta i abans d'encofrar, verificar la distància vertical entre els traços de nivell de dues plantes
consecutives, i entre els traços de la mateixa planta.
Condicions de disseny. La disposició de les armadures, així com l'ancoratge i encavalcaments de les armadures, s'ajustarà a les
prescripcions de la Instrucció EHE i de la norma NCSE-02. En zona sísmica, amb acceleració sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent
g l'acceleració de la gravetat, no es podran utilitzar bigues planes, segons l'article 4.4.2 de la norma NCSE-02.
Fases d’execució
L'organització dels treballs necessaris per a l'execució de les bigues és la mateixa per a bigues planes i de cantell. En el cas de bigues
planes el formigonat es realitzarà després de la colꞏlocació de les armadures de negatius, sent necessari el muntatge del forjat. Per bigues
de cantell en cas de forjats recolzats el formigonat de la biga serà anterior a la colꞏlocació del forjat i en cas de forjats semiencastats
després de la colꞏlocació del forjat.
Encofrat. Els fons de les bigues quedaran horitzontals i les cares laterals, verticals, formant angles rectes.
Colꞏlocació de l'armat. Encofrada la biga, previ al formigonat, es colꞏlocaran les armadures longitudinals principals de tracció i compressió,
i les transversals o cèrcols segons la separació entre si obtinguda. S'utilitzaran falques separadores i elements de suspensió de les
armadures per a obtenir el recobriment adequat i posició correcta de negatius en les bigues. Es colꞏlocaran separadors amb distàncies
màximes de 100 cm.
Formigonat i curat. El formigó colꞏlocat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà
disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. S’abocarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat,
tremuges, etc. La compactació es realitzarà per vibrat. El vibrat es realitzarà de forma, que el seu efecte s'estengui homogèniament per
tota la massa. Es vibrarà i guarirà sense que es produeixin moviments de les armadures.
Desencofrat.
Control i acceptació
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Nivells i replanteig, Encofrat, Colꞏlocació de peces de
forjat, Colꞏlocació d'armadures i Desencofrat.
Verificació
Comprobar fletxes i contrafletxes excessives. Conservació fins a la recepció de les obres. S'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica
o dinàmica que pugui provocar danys en els elements ja formigonats.
Amidament i abonament
3
m de formigó armat per a bigues i cèrcols. Formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., amb una quantia mitja del tipus
d’acer especificada, en bigues i cèrcols de la secció determinada, inclòs retalls, encofrats, vibrats, curats i desencofrats, segons Instrucció
EHE.
1.2 Formigó Armat
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir solꞏlicitacions
que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material compost.
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central.
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents
industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes.
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i
armadures electrosoldades en gelosia.
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat les
armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres,
membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents.
Components
Formigó: aigua, ciment, àrids
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades.
Característiques tècniques mínimes
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta
normativa no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250
Kg en formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta
instrucció. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi
prèviament.
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a
la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE.
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals que
afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures.
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE.

Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns
assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques
del formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la
seva composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es
protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra,
cuidadosament classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència.
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm.
Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit
elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden colꞏlocar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que
no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de
més de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de
més de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de
D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de
complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per
soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-1010.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm.
Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb;
Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm.
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser
indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE.
Control i acceptació
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua,
als granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents:
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre
Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat.
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física.
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut de ió
clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que
tinguin armadures per a reduïr la fissuració.
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment de les
exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any
abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la
normativa vigent.
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l’inici
d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat.
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat.
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90.
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1
Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control
estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control.
L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control
estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció:
estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas
de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot
provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal. La
presa de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades
per lot. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma
similar al del formigó a l’obra i es conservaran en condicions anàlogues.
Execució
Condicions prèvies
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat.
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà
inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el
formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les
48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una
autorització expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures
oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la
massa. Per a això, els materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del
vent, per a evitar que es dessequi.
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni
d'altres substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la
compactació del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre
procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la colꞏlocació de les armadures abans de començar el formigonament.
Fases d’execució
Execució del ferro
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i queda prohibida
l'ocupació de l'arc elèctric.
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE.
Colꞏlocació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el
transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó
desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de
grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària
màxima de l'àrid.

Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat,
queden prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàlꞏlics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment,
complint els mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels
corresponents elements separadors colꞏlocats a l’obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE.
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud
d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament en
grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a
entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de
realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats.
Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm.
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en
el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.
Fabricació i transport a l’obra del formigó
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de
ciment. La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de
formigons fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb
un nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior.
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i
experiència suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la
dosificació dels àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció
d'àrid i de ciment. El temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una
durada excessiva que pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a
30ºC i igual o superior a 5ºC en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el
pastat.
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara
que no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a
noranta segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada
suficient formació i experiència.
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps
transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la colꞏlocació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el
temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la
central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona
física. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la
documentació final de control.
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE.
Posada en obra del formigó
Colꞏlocació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran fins
a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en
els formigons plàstics o tous.
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el
comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons
de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades
les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però
retirant d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de replanteig
i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes,
Desmoldejat i descindrat.
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la
construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú.
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de
subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament
complimentades.
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada a la D.T., és
necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les
provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor
que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més
gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega
superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure
provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que la
resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra
amb reserves, previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han
de realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent
les mesures de seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les
càrregues d’ús.
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin
les limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció.
Si el formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona física. S’exigeix
aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en
obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques
d’exposició que estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.
Verificació

Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja
formigonats
Amidament i abonament
3
m de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima
indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per
escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà
obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu
del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments
especials, segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.).
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, l’amidament
correspondrà als Kg reals colꞏlocats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix
d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per
kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar
el doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc.
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de
material corresponents a retalls i empalmaments.
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T.
1.3 Encofrats
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat.
Els elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades,
membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic
i els prefabricats de metall-fusta.
Components
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals
d’apuntalament, productes desencofrants.
Execució
Condicions prèvies
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense
l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser
suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del
formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el
moment de desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat
del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els
filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de
colꞏlocar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions,
cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els
motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. S'han de colꞏlocar angulars metàlꞏlics a les arestes
exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà
autoritzar la utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments,
etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de
més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi
una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una milꞏlèsima de la llum.
Fases d’execució
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En elements verticals, per
a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies
de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.
Muntatge i colꞏlocació dels elements de l'encofra. La colꞏlocació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar
degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es colꞏlocaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que
no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i
permetre finalment un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la
rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels
encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant
abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la colꞏlocació d'aquests productes. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser
suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts
Colꞏlocació dels dispositius de subjecció i trava.
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de
l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització
de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el
període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui.

Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar
la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de
l'encofrat. Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació
de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per
a treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha
de portar marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els
cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F.
Control i acceptació
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó.
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva colꞏlocació, així com les
operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat,
com els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat.
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del
formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons.
2 ESTRUCTURES D’ACER
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei,
inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o
calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a
les influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la
resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI ,
seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades,
corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB
HS 1, DB HE 1.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNEEN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.
Components
Perfils i xapes d’acer laminat en calent
Perfils foradats d’acer laminat en calent
Perfils i plaques conformats en fred
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana.
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència
Soldadures
Cordons i cables
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.
Característiques tècniques mínimes
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i
xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle.
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD,
U, C , Z, o Omega.
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu
diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3).
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² .
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200
kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor.
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 10901:1997
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament.
Control i acceptació
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui
així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3).
Execució
Condicions prèvies
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar
disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el
muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a

cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular
la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.
Condicions de manipulació i emmagatzematge
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir
deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua.
Fases d’execució
Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat d’eixos
Col.locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i nivellació definitius
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en
tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han
d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures,
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir
osques.
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que
sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm,
la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La
utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final,
començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada.
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i
no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer
són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen
els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar
una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de
difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la
inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid.
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ±
5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per
edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i
e2 <= 5mm.
Control i acceptació
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4).
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5).
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions
amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm,
Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.
Amidament i abonament
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F.
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les
solꞏlicitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i
aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de
fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165;
11/07/90.
3.1 Ceràmica
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de
trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no vist).
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes.
Components
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat
Característiques tècniques mínimes

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció,
RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència
característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4.
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la
recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes,
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió
del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F
punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada galvanitzada i ancoratges
d’acer galvanitzat.
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, aigua, calç, àrids,
morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada
segons CTE DB SE-F taula 3.3.
Execució
Condicions prèvies
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es colꞏlocaran a cada cantó de la planta
una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires,
donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes.
Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la seva colꞏlocació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts
recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i
calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha
gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades, si la
gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin
estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades.
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques i químiques
definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han
d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Les peces per colꞏlocar han de tenir la
humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de colꞏlocar enllardades i s’han d’assentar
sobre un llit de morter. Els maons un cop colꞏlocats no es poden moure. Per corregir la posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a
colꞏlocar. S’ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es
facin amb màquina. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si
l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt
horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien
de mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar les
lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos
possible es deixarà formant alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o
realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny colꞏlocant drenatges
perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire,
s'aixecarà primer el tancament exterior i es preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix
s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maó
enllaçaran amb els forjats mitjançant cadenes de formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat
entrarà a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per a
evitar la fissuració produïda per la retracció dels morters i per variacions higrotèrmiques.
Fases d’execució
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de colꞏlocar a trencajunts. No hi
poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El nombre de peces que
traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals
d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han
d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han d’estar formades
amb maons calats de la mateixa modulació.
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la volta. Si l'arc és de
dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de les del
senzillat, de manera que les peces quedin colꞏlocades a trencajunt. Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar colꞏlocats de
pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar colꞏlocats
perpendicularment a la corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser
constant a l'intradós i a l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de colꞏlocar. Només es
poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de colꞏlocar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el
primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les
rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i
uniforme
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. Quan la volta és de
maó de pla els maons han d'estar colꞏlocats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Quan la volta és de plec de llibre els maons
han d'estar colꞏlocats perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus,
i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata
de fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades
de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin colꞏlocades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que
hi hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les
interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus. L'intradós ha
d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de fer sense
interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de colꞏlocar. Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la resta
s'han de colꞏlocar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i

estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de
descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.
Llindes. La llinda ha de quedar colꞏlocada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems de la llinda
s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: >= 15 cm.
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La colꞏlocació s'ha de
realitzar sense que les peces rebin cops.
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. Sempre
que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se únicament regates verticals o de pendent no inferior a
70 º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores
mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura.
Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, protecció de la
fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8.
Amidament i abonament
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades,
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 m².
3.2 Bloc de Morter de ciment
Fàbrica de blocs de formigó buits o massissos, presos amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen
murs resistents i de trava d’obra vista o per a revestir en edificis de fins a 4 plantes sobre el nivell del terreny.
Tipus d’elements: parets d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment, llindes, cèrcol,...
Components
Blocs de formigó, morter, formigó armat, barrera antihumitat.
Característiques tècniques mínimes
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de
massís (buit o massís), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 O R10), ve definida per la
resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir
no tindran fissures en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura superficial adequada per a facilitar l'adherència del possible
revestiment. Els blocs cara vista haurien de presentar en les seves cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no
havent d'oferir en aquestes cares coqueres, escrostonaments o escantellament. Els materials emprats en la fabricació dels blocs de
formigó (ciments, aigua, additius, àrids, formigó), compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció EHE. Les
característiques d'aspecte, geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de formigó
compliran l'especificat en les normes UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques
físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o
igual a 6 N/mm² .
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la
recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes,
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió
del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F
punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE
Barrera anti humitat en arrencada de mur. Podrà ser a força de imprimació de oxiasfalt, etc.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, ciments,
aigua, calç, àrids i morters. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà
donada segons CTE DB SE-F taula 3.3.
Execució
Condicions prèvies
Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de la fàbrica es colꞏlocaran en cada cantó de la planta una mira recta i aplomada,
amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, de suport sobre les seves
marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. S'humitejaran únicament la
superfície del bloc en contacte amb el morter, per filades a nivell, excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. Durant la construcció
dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran
amb taulons en acabar cada jornada el treball. Els treballs se suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts
realitzades. Quan es prevegin pluges es protegiran les parts recentment executades amb làmines de material plàstic o altres mitjans, a fi
d'evitar l'erosió de les juntes de morter. En cas de gelada, si es produeix abans d'iniciar la jornada, no es reprendrà el treball sense haver
revisat l'obra executada les 48 hores prèvies i es demoliran les parts danyades. Si gelés quan és hora de començar la jornada o durant
aquesta, se suspendrà el treball. En temps calorós es mantindrà humida la fàbrica recentment executada.
Fases d’execució
Els blocs es colꞏlocaran sobre una estesa de morter. S'aixecarà per peces senceres, excepte en les juntes singulars on poden colꞏlocar-se
peces de mig bloc, no menors; aquests es colꞏlocaran a trencajunts i les filades seran horitzontals, amb totes les seves juntes plenes. El
morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres, totalment. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin
d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament
entrants, dents i sortints i, queixals. Es disposarà en l'última filada de la fàbrica com enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de
formigó armat. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la llum a salvar.
Fàbrica de bloc buit: Els enllaços dels murs a cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant encadenat vertical de formigó armat,
que anirà ancorada a cada forjat i en planta baixa a la fonamentació. El formigó s’abocarà per tongades d'altura no superior a 1 m, al
mateix temps que s'aixequen els murs. Es compactarà el formigó, omplint tot el buit entre l'encofrat i els blocs. Els blocs que formen els
brancals dels buits de passada o finestres seran emplenats amb morter en un ample del mur igual a l'altura de la llinda. La formació de
llindes serà amb blocs de fons cec colꞏlocats sobre un sotapont prèviament preparat, deixant lliure la canal de les peces per a la
colꞏlocació de les armadures i l'abocament del formigó.

Fàbrica de bloc massís: Els enllaços dels murs en cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant armadura horitzontal d'ancoratge
en forma de forqueta, enllaçant alternativament en cada filada disposades perpendicularment a l'anterior l'un i l'altre mur.
Acabats. Si després de refregar el bloc no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà morter. Els murs haurien de mantenir-se nets
durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. En cap cas es permetran regates quan es
tracti de murs portants de fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. El guarit del formigó de les llindes es realitzarà per reg durant un
mínim de 7 dies.
Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element colꞏlocat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar
format per peces senceres colꞏlocades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els extrems de la llinda s'han d'encastar
en els brancals. Els junts han de ser plens i sense rebaves.
Cèrcol d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element colꞏlocat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar
format per peces senceres colꞏlocades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els junts han de ser plens i enrasats.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, execució de les
fàbriques, sobrellindes i reforços, protecció de la fàbrica, segons el CTE DB SE-F punt 8
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m² com
a màxim, no es dedueixen; de 2,00 m² fins a 4,00 m² com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la colꞏlocació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m² en què aquesta colꞏlocació es compta a part. Inclouen l'execució de tots
els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.
3.3 Blocs de Morter d’argila alleugerida
Fàbrica de bloc d’argila alleugerida (termoarcilla) pres amb morter de ciment només en junta horitzontal, i junta vertical encadellada per a
formar murs resistents i de trava. Tipus d’elements: parets i llindes
Components
Blocs d’argila alleugerida (termoarcilla), morter, formigó armat, barrera antihumitat
Característiques tècniques mínimes
Bloc d’argila alleugerida. Podran ser d'espessor 19, 24 o 29 cm. La resistència mitja a compressió dels blocs serà major de 100 kg/cm².
Pel que fa a la resistència al foc, al ser material exclusivament ceràmic estarà classificat com A1, no emetent gasos ni fums en contacte
amb la flama. La impermeabilització dependrà del recobriment extern, mai de la pròpia fàbrica.
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la
recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes,
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió
del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F
punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a l’Instrucció EHE
Barrera antihumitat en arrencada de mur. Podrà ser a base d’imprimació d’oxiasfalt, etc.
Control i acceptació.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Blocs de termoargila,
Ciments, Aigua, Àrids i Morters. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T.
vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3.
Execució
Condicions prèvies
Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de la fàbrica es colꞏlocaran en cada cantó de la planta una mira recta i aplomada,
amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, donades suport sobre les
seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Els blocs haurien
d'humitejar-se abans de la seva colꞏlocació, per a assegurar l'adherència amb el morter. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests
no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons al acabar cada
jornada el treball. Els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. Quan es prevegin pluges
es protegiran les parts recentment executades amb làmines de material plàstic o altres mitjans, a fi d'evitar l'erosió de les juntes de morter.
En cas de gelada, si es produeix abans d'iniciar la jornada, no es reprendrà el treball sense haver revisat l'obra executada les 48 hores
prèvies i es demoliran les parts danyades. Si gelés quan és hora de començar la jornada o durant aquesta, es suspendrà el treball. En
temps calorós es mantindrà humida la fàbrica recentment executada.
Fases d’execució
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per colꞏlocar. No s'ha d'humitejar si el
bloc conté additiu hidrofugant. Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de
no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec. El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de
parets, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces. La paret ha de ser estable,
resistent i ha d'estar aplomada. S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m, separades amb junts
estructurals. La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte en els junts singulars on poden colꞏlocar-se peces de mig bloc. Els
blocs s'han de colꞏlocar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de
coincidir amb el modulat general. Els junts cal que estiguin plens i enrasats. Les obertures han de portar una llinda resistent. El
coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda, plenes de formigó i armades. Els brancals i les peces que formen els junts de control
han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre. Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió
s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la D.F.. El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient
per a transmetre-li tots els esforços. Es disposarà en l'última filada de la fàbrica com enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de
formigó armat. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la llum a salvar. Per a evitar el pont
tèrmic en murs exteriors, es disposarà el morter en dues bandes separades per un espai central lliure de 2 o 3 cm, quedant així una junta
horitzontal discontínua. En el cas que el mur sigui de format petit, no s'adoptarà aquesta solució per a no reduir la capacitat mecànica del
mur. No es tallaran les peces, sinó que s'utilitzaran les degudes peces complementàries de coordinació modular. Les juntes verticals no

duran morter al ser encadellades. La separació entre juntes verticals de dues filades consecutives no serà inferior a 7 cm. Quan el
recobriment exterior sigui esquerdejat, es disposaran malles de fibra de vidre embegudes en aquest per a evitar la possibilitat de fissuració
del mateix, amb la consegüent pèrdua d’impermeabilitat del tancament. La fàbrica s'armarà amb suports verticals i armadures en les
seves juntes horitzontals en les zones de mur propenses a la fissuració (canvis de secció, cantons, trobades i buits). Els enllaços dels
murs en cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant encadenat vertical de formigó armat, que anirà ancorada a cada forjat i en
planta baixa a la fonamentació. El formigó s’abocarà per tongades d'altura no superior a 1 m, al mateix temps que s'aixequen els murs. Es
compactarà el formigó, omplint tot el buit entre l'encofrat i els blocs. No es considerarà significativa la reducció de resistència del mur de
bloc de argila alleugerida quan les regates estiguin dins dels següents límits, segons l'espessor del bloc d’argila alleugerida: bloc de 14 cm
d'espessor: regates de fins a 20 x100 mm (profunditat màxima x amplària màxima); bloc de 19 cm d'espessor: regates de fins a 30 x100
mm; bloc de 24 cm d'espessor: regates de fins a 30 x150 mm; bloc de 29 cm d'espessor: regates de fins a 30 x150 mm; les regates
horitzontals o inclinades haurien de ser evitades. Si la fàbrica duu revestiment exterior de tipus esquerdejat, aquest s'executarà
transcorreguts 45 dies després d'acabar la fàbrica.
Toleràncies d'execució. Distància entre obertures: ± 20 mm; Planeitat: ± 10 mm/2 m; Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total; Horitzontalitat
de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total; Gruix dels junts horitzontals: ± 2 mm.
Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter d’argila expandida. L'element colꞏlocat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha
d'estar format per peces senceres colꞏlocades cara amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els extrems de la llinda s'han
d'encastar en els brancals. Els junts han de ser plens i sense rebaves. Gruix dels junts: 1,2 cm. Llargària de l'encastament: >= cantell de la
llinda. Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm; horitzontalitat: ± 2 mm/m; 15 mm/total: planeitat: ± 10 mm/2 m; gruix dels junts: ± 2 mm.
Control i acceptació
2 comprovacions cada 250 m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: Replanteig. Execució de les fàbriques. Execució de sobrellindes i reforços. Protecció de la fàbrica.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m² com
a màxim, no es dedueixen; de 2,00 m² fins a 4,00 m² com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als
forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduirse el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la colꞏlocació dels elements que configuren l'obertura,
com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m² en què aquesta colꞏlocació es compta a part. Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.
3.4 Mamposteria
Formació de paret amb pedra. Tipus de pedra : carejada, adobada, sense acabat, carreu i es poden colꞏlocar en sec i amb morter.
Components
Pedra i morter.
Execució
Condicions prèvies
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. S'ha de treballar a una
temperatura ambient que oscilꞏli entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges. L'obra s'ha
d'aixecar, si és possible, per filades senceres. La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora. Si les pedres no tenen la fondària de la
paret, aquesta s'ha de travar com a mínim amb un 30% de les pedres, colꞏlocant-les de través.
Fases d’execució
Replanteig.
Colꞏlocació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
Neteja i preparació del llit d’assentament.
Colꞏlocació de les pedres. La paret ha d'estar aplomada. Ha de ser estable i resistent. La paret ha d'estar travada en els cantons amb
altres parets. No hi ha d'haver fissures. Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus travats en les dues direccions
alternativament. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb
una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de
formigó armat. El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme. No han de coincidir més de tres pedres diferents en un vèrtex.
Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament.
Els junts han d'estar plens de morter. Toleràncies d’execució. Gruix de la paret: ± 20 mm. Aplomat: ± 20 mm/planta.
Paret de pedra carejada. Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de ser poligonals. Els junts
cal que quedin enrasats, si la D.F. no fixa cap altra condició.
Pedres colꞏlocades en sec. Les pedres s’han d’assentar sobre superfícies horitzontals, sense morter. S’admet la colꞏlocació de falques de
pedra a la part interior de la paret i la utilització de fang.
Pedres colꞏlocades amb morter. Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al
morter. Les peces s’han de colꞏlocar sobre un llit de morter.
Amidament i abonament
m³ de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m² com a
màxim, no es dedueixen; de 2,00 m² fins a 4,00 m² com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la colꞏlocació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m² en què aquesta colꞏlocació es compta a part. Inclouen l'execució de tots
els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.
4 ESTRUCTURES MIXTES
Bigues i forjats mixts. Elements estructurals realitzats amb la colꞏlaboració dels materials formigó armat i acer, aprofitant els avantatges de
cadascun d'ells, aconseguint que el formigó absorbeixi la major part dels esforços de compressió i l'acer la major part dels esforços de
tracció, sense existir limitació per a les quanties de l'acer i en les quals la deformació conjunta d'ambdós materials es confia a elements
connectors. Tipus de seccions mixtes. Bigues mixtes, formades per perfils d'acer laminat, d'un sol tipus d'acer, i llosa de formigó units
mitjançant connectors. Bigues híbrides en les que es combinen dos tipus d'acer en el perfil metàlꞏlic, sent el de la platabanda inferior acer
d'alta resistència. Bigues híbrides en les que s'elimina el cap superior de la biga metàlꞏlica, amb connectors horitzontals, presenten, en
general, la necessitat d’apuntalar la biga metàlꞏlica. Llosa de formigó prefabricada en la que es deixen buits per als connectors, que
s'ompliran posteriorment amb formigó fresc, s'haurà de parar esment a les juntes de les plaques. Forjats constituïts per una xapa

metàlꞏlica grecada sobre la que s'aboca el formigó que anirà armat amb malla electrosoldada, la unió de la xapa a la biga es realitza per
mitjà de soldadura.
Pilars mixts. Elements estructurals realitzats amb la colꞏlaboració dels materials formigó armat i acer, considerant l'ús del formigó
exclusivament com a protecció de l'acer enfront del foc i/o la colꞏlaboració estructural d'ambdós materials.
Tipus de suports mixts. Farciments, el formigó s'allotja dins d'una secció metàlꞏlica tancada; recoberts: el formigó actua com a recobriment
del perfil metàlꞏlic.
Com que no existeix normativa específica per a estructures mixtes es tindran en compte les normes corresponents a cadascun dels
materials, la Instrucció EHE Formigó Estructural, per al formigó, i la norma CTE DB SE-A, Document Bàsic Seguretat Estructural-Acer.
Normes d’aplicació.
Estructures de formigó. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 1 Estructures de formigó
Estructures d’acer. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 2 Estructures d’acer.
Components
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats en la DT.
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades en la DT.
Perfils d'acer: connectors, elements d'enllaç entre el formigó i l'acer per a assegurar el seu treball conjunt.
Característiques tècniques mínimes
Suports recoberts, el formigó serà de grandària màxima d'àrid igual o menor que 3 vegades el recobriment del formigó. L'espessor del
recobriment de formigó per a ser considerat en càlcul serà major o igual que 40 mm i menor o igual que 0,3 vegades el cantell del perfil
metàlꞏlic. S'utilitzen: perfils metàlꞏlics de la sèrie I o H, seccions simètriques a base de xapes soldades.
Suports farcits, el formigó serà de grandària màxima d'àrid igual a d/6, sent d la menor dimensió del suport, generalment s'utilitzen: perfils
buits cilíndrics, de diàmetre exterior mínim de 100 mm, perfils buits de secció quadrada, de dimensions mínimes 100x100 mm, perfils
buits de secció rectangular, de dimensions mínimes 100x80 mm.
El material del connector serà de qualitat soldable, apte per a la tècnica a emprar.
Tipus de connectors:
Perns. Elements cilíndrics generalment proveïts d'un cap que actua com element d'ancoratge en el formigó enfront dels esforços de
tracció. Van soldats a la biga metàlꞏlica. Poden anar proveïts d'una espiral al voltant del l’espiga per a millorar les condicions d'ancoratge.
Tacs. Elements generalment formats per trossos curts de perfils metàlꞏlics, soldats a l'ala superior de la biga metàlꞏlica. Preferentment
s'empren perfils en O i T, havent de prohibir-se l'ocupació de peces en L, ja que produeixen l'efecte de tascó que afavoreix el lliscament
del formigó.
Execució.
Estructures de Formigó Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 1 Estructures de formigó punt 1.2 Formigó armat,
apartat execució.
Estructures d’acer Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 2 Estructures d’acer, apartat execució.
Amidament i abonament
Estructures de formigó. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 1 Estructures de formigó punt 1.2 Formigó armat, apartat
amidament i abonament
Estructures d’acer. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 2 Estructures d’acer, apartat amidament i abonament.
SISTEMA ENVOLVENT
SUBSISTEMA COBERTES
1 COBERTES PLANES
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a objectiu separar,
connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació de
la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 evacuació d’aigües.
Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida segons la disposició dels seus
components. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de vianants o trànsit de vehicles.
Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no ventilada.
Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb protecció de grava
o de làmina autoprotegida. La pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%.
Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes
destinades al trànsit de vianants.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1,
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat
Estructural-Accions a l’edificació.
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006.
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988.
UNE
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat
de l’aire.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

Components
Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, terra de plantació
(coberta ajardinada) i capa de protecció.
Característiques tècniques mínimes
Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització
d’gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de ciment;
amb morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una constitució adequada per la fixació de la resta dels
components. La superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta
transitable ventilada, el sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts per peces prefabricades o maons
(envanets de sostremort), superposats de plaques ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10.
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: les
de baixes prestacions (film de polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb armadura d’alumini, làmina
de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5.
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de
celꞏlulosa, suro aglomerat, etc... Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa necessària
enfront solꞏlicitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica
menor de 0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2.
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat,
etc... No serà necessària en condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els casos de risc de
condensació alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de microorganismes i prestarà la resistència al
punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la
mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte
entre làmines de policlorur de vinil plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb
l’asfalt. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides de
poliuretà. A la coberta no transitable preferentment s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a
la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves
procedents de matxuca . Per a passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter,
terratzo, àrid rentat o altres, amb aplanat de poliestirè extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb
enrajolat flotant. Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi.
Els suports disposaran d’una plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc de
punxonament. En coberta no transitable, si es tracta d’una capa de grava, aquesta ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva
grandària ha d’estar compresa entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4.
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta ajardinada),
constituïts per quitrà d’hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se quan existeixin
incompatibilitats entre l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i antipunxant podrà ser: geotèxtil de
polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions (desolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres
antipunxonament no permeables, o bé dues capes superposades, la superior de desolidarització i la inferior d’antipunxonament (feltre de
polièster o polipropilè tractat amb impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5.
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes, la sorra de riu serà de
granulometria contínua, seca, neta i grandària màxima del gra 5 mm.
Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, bruc
i torba podent addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o vermiculita.
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de ser una peça
prefabricada, d’un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10 cm d’amplada com a
mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons
CTE-DB HS 5).
Control i acceptació
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a
l’obra amb allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de producte,
gruix mínim, dimensions i pes mínim.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de formació de
pendents, barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material bituminós, capa de protecció.
materials ceràmics.

Execució

Condicions prèvies
Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els moviments del
sistema i compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys.
La làmina impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis,
grasses i dissolvents. Per a la funció de desolidarització s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se
suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i
eines que puguin desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord amb
el material a aplicar.
Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm d’altura com a mínim
per sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una
altura de 15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim.
Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un ampit d’una
altura per sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat.
Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes
han de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser
com a màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada
no haurà de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de colꞏlocar un
segellant. El segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es
segellaran amb un màstic plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles.
Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant regata de 3x3
cm com a mínim, en la que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una reculada amb una profunditat major
que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàlꞏlic inoxidable proveït
d’una pestanya, almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en
el seu lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar
exposada a la intempèrie serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.
En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del
ràfec o el parament o disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 cm.
S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.
El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 0,5%, i per evitar
una sobrecàrrega excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no s’instalꞏlin punts de recollida s’hauria de preveure algun mètode
d’evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors.
Fases d’execució
Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant l’execució del sistema
de pendents. El pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa de grava en el gruix
necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es recorrerà a
una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de
cobertes amb paviment flotant i a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels
albellons. El sistema de formació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de dilatació. Abans
de rebre la capa d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix. Coberta transitable no ventilada. El
pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta ajardinada. El pendent estarà comprès entre
l’1 i el 5%. Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% i si és amb làmina
autoprotegida estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta transitable ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm
com a mínim. Es rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà interrompuda en les juntes estructurals de l’edifici i en les auxiliars de
dilatació. La cambra d’aire haurà de permetre la difusió del vapor d’aigua a través de les obertures disposades a l’exterior, de manera que
es garanteixi la ventilació creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen enfrontades.
Barrera de vapor. Es colꞏlocarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan es prevegi que puguin haver-hi
condensacions. La barrera de vapor ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan s’emprin
les làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura d’encavalcament entre peces ni la soldadura amb la làmina
impermeable. Per les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB
HE1 Limitació de la demanda energètica
Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable. Serà
necessària quan s’empri impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que provoquin la migració de
plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aïllants
sintètics o quan la impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic,
excepte els classificats com A1 i A2-s1,d0 .
Aïllament tèrmic. Ha de colꞏlocar-se de forma contínua i estable.
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar colꞏlocada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se per a assegurar
que resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa
d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en el perímetre i en els punts singulars. Les
condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es colꞏlocaran a sobre, superfície llisa i de formes
suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha de colꞏlocar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent.
Els encavalcaments s’han de realitzar en el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres
contigües. S’evitaran bosses d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina impermeabilitzant.

Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat dimensional i la
resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material bituminós o bituminós modificat i quan el pendent sigui major del
15%, han d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.
Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es colꞏlocarà fins arribar a la part superior de la capa de terra.
Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la capa filtrant. La sorra de
riu tindrà un gruix mínim de 3 cm i s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels recs per aspersió fins als
ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les instalꞏlacions que hagin de discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, per les
zones perimetrals evitant el seu pas pels vessants.
Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de
plantes que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a l’ocupada per la projecció de la
seva copa i pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran preferentment espècies de creixement lent i que la seva altura no
excedeixi els 6m. Els camins per als vianants disposats en les superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat
igual a la de la terra vegetal, separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra maó o lloses de pissarra.
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de punxonament. Els
gruixos no podran ser menors de 5 cm i variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, sempre tenint en compte que les
cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. Gruix de la capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. S’evitarà
la colꞏlocació a testa de les peces i s’establiran les juntes de dilatació necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la
realització de les juntes entre peces s’emprarà material de presa, les peces aniran colꞏlocades sobre solera de 25 mm com a mínim,
estesa sobre la capa separadora. Amb enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment.
Les peces o rajoles han de colꞏlocar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per colꞏlocació amb
junta oberta, el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es produeixin entollaments. Amb capa de trànsit.
Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim ha de ser 8 cm. Quan l’aglomerat
asfàltic s’aboqui sobre una capa de morter que hi haurà sobre la impermeabilització, s’ha de colꞏlocar entre aquestes dues capes una
capa separadora per evitar-ne l’adherència de 4cm gruix com a màxim i armada de tal manera que s’eviti la seva fissuració.
Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça especialment
dissenyada i fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un dispositiu de
retenció dels sòlids amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es
realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L’element que serveix de suport a la impermeabilització
ha de rebaixar-se al voltant dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a
mínim per sobre de les ales. La unió de la impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part
horitzontal de la coberta, ha de situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre
element que sobresurti de la coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. Quan
l’albelló es disposi en un parament vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a la part superior ha de
quedar per sota del nivell de vessament de la coberta i ha d’estar fixat a l’element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització
al voltant dels albellons haurà de rebaixar-se, com a mínim, 15 mm per tal d’evitar que els solapaments entre les làmines i la peça especial
no remuntin el nivell de vessament de la làmina, fet que provocaria entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els
vessants o faldons per a evitar pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons o
cantons.
Control i acceptació
Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Impermeabilització, Replanteig
(segons el nombre de capes i la forma de colꞏlocació de les làmines), Aïllament tèrmic i Acabats.

Amidament i abonament
m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, aïllant tèrmic, capes
separadores, capes de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, juntes de dilatació), incloent els
encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta ajardinada també s’inclou capa drenant, producte antiarrels,
terra de plantaciói vegetació. No inclou sistema de reg.

Verificació
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del punt més alt
del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores
de l’assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests.

SUBSISTEMA FAÇANES
1 TANCAMENTS
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, aïllament i protecció
contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la demanda energètica;
CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTEDB HR. Protecció enfront del soroll.
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios.
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003.

Contaminación acústica. RD. 1513/2005.
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
1.1 Façanes industrialitzades
1.1.1 Murs cortina
Tancament d'edificis constituït per elements lleugers opacs o transparents fixats a una estructura auxiliar ancorada a l'estructura de
l'edifici, on la fusteria pot quedar vista o oculta.
Components
Bases de fixació en els forjats, ancoratges, estructura auxiliar, sistema de fixació del vidre, envidrament, elements opacs de tancaments,
junta preformada d’estanquitat i producte de segellat.
Característiques tècniques mínimes
Bases de fixació en els forjats. Estaran constituïdes per perfil d'acer amb un gruix mínim de galvanització per immersió de 40 micres. Així
mateix duran soldades un mínim de dues patilles d'ancoratge i es disposaran uniformement repartides. Aniran proveïdes dels elements
necessaris per a l'acoblament amb l'ancoratge.
Ancoratges. Estarà constituït per perfil d'acer amb un gruix mínim de galvanització per immersió de 40 micres. Així mateix anirà proveït
dels elements necessaris per a l'acoblament amb la base de fixació, de manera que permeti el reglatge dels elements del mur cortina en
les seves dues direccions laterals, i l’altra normal al mateix. Absorbirà els moviments de dilatació de l'edifici.
Estructura auxiliar. Existeixen dos sistemes: muntants (verticals) i travessers (horitzontals), o únicament muntants (verticals). Els muntants
i travessers no presentaran deformacions ni guerxaments, el seu aspecte superficial estarà exempt de ratllades, cops o abonyegadures i
els seus talls seran homogenis. Anirà proveït dels elements necessaris per a l'acoblament amb els ancoratges, travessers o panells
complets i amb els muntants superior i inferior. Els muntants duran en els extrems els elements necessaris per a l'acoblament amb els
panells i vindran protegits superficialment contra agents corrosius. Els travessers i muntants podran ser d’alumini, de gruix mínim 2 mm;
acer conformat, de gruix mínim 0,80 mm; acer inoxidable, de gruix mínim 1,50 mm; PVC, etc. La perfilaria serà amb o sense trencament
de pont tèrmic. Les bases de fixació, l'ancoratge i l'estructura auxiliar haurien de tenir la resistència suficient per a suportar el pes dels
elements del mur cortina planta per planta.
Sistema de fixació del vidre. La fixació del vidre a l'estructura portant es podrà aconseguir mitjançant dues tècniques diferents: fixació
mecànica amb peces metàlꞏliques i trepants practicats al vidre, i l’envidrament estructural amb fixació elàstica amb adhesius, generalment
silicones d'alt mòdul.
Envidrament. En cas que la fixació a l'estructura portant sigui mecànica, el vidre haurà de ser obligatòriament temperat. En cas
envidrament estructural, el vidre podrà ser monolític o amb cambra d'aire, recuit, temperat, laminar, incolor, de color i amb capes
selectives, ja siguin reflectants o sota emissives. En ampits sempre seran vidres temperats. L’envidrament sempre durà un tractament de
vores, com a mínim cantell sorrenc.
Elements opacs de tancament. Al seu torn estaran constituïts per una placa exterior i una altra interior (d'acer, alumini, coure, fusta, vidre,
zinc, etc...), amb un material aïllant intermedi que serà higroscòpic (llana de vidre, poliestirè expandit, etc...). Els elements opacs seran
resistents a l'abrasió i als agents atmosfèrics.
Junta preformada d’estanquitat. Podrà ser de policloropropè, de PVC, etc...
Producte de segellat. Podrà ser de tipus Thiokol, silicones, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils d'alumini anodizat,
Perfils laminats i xapes, Taulers de fusta o suro, Vidre, Escumes elastomèriques i Llana de vidre.
Execució
Condicions prèvies
En la vora del forjat inferior es marcaran els eixos de modulació passant-los mitjançant ploms a les successives plantes. Es comprovarà
que estan colꞏlocades totes les bases de fixació i existeix presa d'energia elèctrica cada 20 m., com a màxim en cada planta. El producte
de segellat s'aplicarà a una temperatura superior de 0 ºC.
Fases d’execució
Els ancoratges es fixaran a les bases de fixació de manera que permetin el reglatge del muntant un cop colꞏlocat. Es colꞏlocaran els
muntants en façana unint-los als ancoratges per la part superior, permetent la regulació en tres direccions, per tal d’assolir la modulació,
aplomat i anivellació. A la part superior del muntant s’hi colꞏlocarà un casquet que faci de suport amb el muntant superior. Entre els
muntants hi haurà una junta de dilatació de 2 mm/m, com a mínim. Els travessers s’uniran als muntants mitjançant casquets o altres
sistemes de unió. Entre el muntant i el travesser hi haurà, també, una junta de dilatació de 2 mm/m. El tancament es colꞏlocarà sobre el
mòdul del mur cortina, fixant-lo amb ribets a pressió o algun altre sistema. La junta d’estanquitat es colꞏlocarà a la trobada del mur cortina
amb els elements del gros de l’obra; així com a la unió amb els elements opacs, transparents i fusteries garantint l’estanquitat a l’aire i a
l’aigua, i permetent els moviments de dilatació del mur cortina. Un cop completat el panell s’unirà als muntants amb casquets a pressió i
angulars cargolats que permetin la dilatació, coincidint amb els perfils horitzontals de panell. La fusteria anirà cargolada amb juntes
d’expansió o altres sistemes flotants a l’estructura auxiliar del mur cortina, sempre que sigui possible. En el cas d’envidrament estructural
l’encolat dels vidres als bastidors metàlꞏlics es farà sempre al taller, mai a l’obra, per evitar la brutícia de l’obra i/o les condensacions.
Acabats. El producte de segellat s'aplicarà en tot el perímetre de les juntes, comprovant abans d'estendre-la que no hi hagin òxids, pols,
grassa o humitat.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions, una per planta, corresponents d’identificació o assaig en cada un dels següents capítols: Muntants i
travessers, mur cortina, junta i segellat.
Verificacions
Prova de servei. Estanquitat de panys de façana a l'aigua de vessament. Resistència de muntant i travesser: apareixen deformacions o
degradacions. Resistència de la cara interior dels elements opacs: s'esquerda o es degrada el revestiment o s'ocasionen deterioracions en

a l’estructura. Resistència de la cara exterior dels elements opacs: existeixen deformacions, degradacions, esquerdes, deterioracions o
defectes apreciables.
Amidament i abonament
m² de superfície de mur cortina executada (estructura, panells, envidrament), incloent o no l'estructura auxiliar fins i tot peces especials
d'ancoratge, segellat i posterior neteja.
1.1.2 Panells lleugers
Tancament opac d’edificis, sense funció estructural, constituït per elements prefabricats lleugers ancorat a l’estructura de l’edifici.
Components
Panell, sistema de subjecció, juntes i segellant.
Característiques tècniques mínimes
Panell. El panell es subministrarà amb el seu sistema de subjecció a l'estructura de l'edifici que garantirà, una vegada colꞏlocat el panell, la
seva estabilitat així com la seva resistència a les solꞏlicitacions previstes. El panell podrà ser d'un material homogeni, (plàstic, metàlꞏlic,
etc...), o bé compost de capa exterior de tipus plàstic o metàlꞏlic (acer, alumini, acer inoxidable, fusta, material sintètic etc...), o capa
intermèdia de material aïllant i una làmina interior de material plàstic, metàlꞏlic, fusta, etc. Els cantells del panell presentaran la forma
adequada i se subministrarà amb els elements accessoris necessaris perquè les juntes resultants de la unió entre panells i d'aquests amb
els elements de la façana, una vegada segellades i acabades siguin estances a l'aire i a l'aigua i no donin lloc a ponts tèrmics. El material
que constitueixi l'aïllament tèrmic podrà ser fibra de vidre, escuma rígida de poliestirè extruïda, escuma de poliuretà, etc... En cas de
panells d'acer aquest duran algun tipus de tractament com prelacat, galvanització, etc. En cas de panells d'alumini, el gruix mínim del
anoditzat serà de 20 micres en exteriors i 25 micres en ambient marí. En cas d'anar lacats el gruix mínim del lacat serà de 80 micres.
Sistema de subjecció. Quan la rigidesa del panell no permeti un sistema de subjecció directe a l'estructura de l'edifici, el sistema inclourà
elements auxiliars com corretges en Z o C, perfils intermedis d'acer, etc..., a través dels quals es realitzarà la fixació. S'indicaran les
toleràncies que permet el sistema de fixació, l’aplomat entre els elements de fixació i la distància entre plans horitzontals de fixació. Els
elements metàlꞏlics que comprenen el sistema de subjecció quedaran protegits de la corrosió. El sistema de fixació del panell a l'estructura
secundària podrà ser vist o ocult mitjançant clips, cargols autorroscants, etc.
Juntes. Les juntes entre panells podran ser plenes, mitjançant perfils, etc...
Segellant. Podrà ser mitjançant productes pastosos o bé perfils preformats.
Control i acceptació
Es realtizaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils d'alumini anoditzat,
Perfils laminats i xapes, Taulers de fusta o suro i Llana de vidre.
Execució
Condicions prèvies
Es replantejaran els eixos verticals de juntes a cada planta, els eixos horitzontals de juntes i es fixaran els elements de subjecció del
panell, als elements previstos ancorats a l'estructura de l'edifici.
Fases d’execució
Es subjectaran provisionalment els panells, s’alinearan, anivellaran i aplomaran tots els panells d’una mateixa planta. S'amidarà l'ample de
la junta en tot el seu perímetre. Se subjectaran definitivament els panells als elements que prèviament s’hauran ancorat a l’estructura de
l'edifici.
Acabats. El producte de segellat s'aplicarà en tot el perímetre de les juntes per garantir la seva estanquitat i acabat exterior, comprovant
abans que aquestes estaran netes de pols, olis o grasses.
Control i acceptació
Una comprovació cada 100 m² de façana i com a mínim una per planta.
Les condicions de no acceptació dels elements seran: quan l’alineació entre els cantells dels panells presenti variacions superiors a 2 mm,
tolerància de fabricació; quan l’aplomat entre dos panells presenti variacions superiors a 2 mm, comprovat amb regla d’1 m; quan la
subjecció sigui diferent a l’especificada per la D.F.; quan hi hagi elements metàlꞏlics sense protecció a l’oxidació; quan l’ample de la junta
vertical sigui inferior a l’ample mínim; o quan l’ample de la junta horitzontal sigui inferior a l’ample mínim.
Verificació
Prova de servei. Estanquitat de panys de façana a l'aigua de vessament.
Amidament i abonament
m² de superfície de tancament executat (panells, juntes i segellat), fins i tot peces especials d'ancoratge a l'estructura auxiliar o de l'edifici,
i posterior neteja.
1.1.3 Panells pesats
Tancament d'edificis, sense funció estructural, constituït per elements prefabricats pesats ancorats a l'estructura de l'edifici.
Components
Panell, sistema de subjecció, juntes i segellant.
Característiques tècniques mínimes
Panell. El panell de formigó podrà ser de tipus: massís, amb diferents acabats superficials; alleugerit amb blocs alleugerants; compost,
format per dues capes de formigó i una intermèdia de material aïllant; de blocs de formigó o ceràmics. El panell presentarà les arestes
definides i no tindrà fissures ni “cocons” que puguin afectar a les condicions de funcionalitat. Les juntes resultants de la unió entre panells i
entre panells amb els elements de la façana, aniran segellades i acabades, per tal de ser estanques a l’aire i a l’aigua, i no crear ponts
tèrmics. El panell serà capaç de resistir les solꞏlicitacions del desmoldejat, de l’aixecament pel transport, de l’hissat i del muntatge en
obra. El panell se subministrarà amb el sistema de subjecció a l’estructura de l’edifici, que garantirà l’estabilitat i resistència del panell a les
solꞏlicitacions previstes. S’indicaran els coeficients de dilatació tèrmica i d’inflament, així com les toleràncies de fabricació i resistència
tèrmica del panell.
Sistema de subjecció. Garantirà la fixació del panell a l'estructura de l'edifici, així com la resistència a les solꞏlicitacions de vent i variacions
de temperatura. Quedaran protegits de la corrosió.
Juntes. Quan el panell constitueixi només la fulla exterior del tancament, podran adoptar-se cantells plans que donin lloc a juntes
horitzontals i verticals plens. Quan el panell constitueixi el tancament complet, s'adoptarà preferentment entre panells: en cantells
horitzontals, formes que donin lloc a juntes amb ressalts i rebaixos complementaris; en cantells verticals, formes que donin lloc a juntes
amb cambra de descompressió.
Segellant. Podrà ser de productes pastosos (morters elàstics, morters de resines, etc...), o bé de perfils preformats i gomes.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del capítol: Perfils laminats i xapes.

Identificació de: material, dimensions, gruix i característiques. Comprovació de protecció i acabat dels perfils.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
Es replantejarà i fixaran els elements de subjecció del panell als elements prèviament ancorats a l'estructura de l’edifici. Posteriorment es
replantejaran els eixos verticals de juntes, i planta a planta, els eixos horitzontals de juntes
Fases d’execució
S'elevarà i situarà el panell a la façana. Se subjectarà, s’alinearà, anivellarà i aplomarà el panell una vegada s’hagin presentat tots els
panells d'una planta o aquells que hagin de quedar compresos entre elements fixos de la façana. S'amidarà l'ample de la junta en tot el
seu perímetre. Se subjectarà definitivament el panell als elements que prèviament s’hauran ancorat a l’estructura de l'edifici. Quan la
solució de junta vertical sigui amb cambra de descompressió, s’impermeabilitzarà el cantell superior del panell en una longitud no menor
de 10 cm a cada costat de la junta, prèvia colꞏlocació dels panells superiors.
Acabats. El producte de segellat s'aplicarà en tot el perímetre de les juntes per a garantir la seva estanquitat i acabat exterior, comprovant
abans que aquestes estaran netes de pols, olis o grasses.
Control i acceptació
Una comprovació cada 100 m² de façana i com a mínim una per planta.
Les condicions de no acceptació dels elements seran: quan l’alineació entre els cantells dels panells presenti variacions superiors a 2 mm,
tolerància de fabricació; quan la subjecció sigui diferent a l’especificada per la D.F.; quan hi hagin elements metàlꞏlics sense protecció o a
l’oxidació; quan l’ample de la junta vertical sigui inferior a l’ample mínim; quan l’ample de la junta horitzontal sigui inferior a l’ample mínim;
quan la junta no quedi totalment tancada pel segellador; quan hi hagi rebaves o despreniments; o quan s’hagi introduït segellador a les
juntes de les cambres de descompressió i/o s’hagi segellat la zona de comunicació amb l’exterior.
Verificació
Estanquitat de panys de façana a l'aigua de vessament.
Amidament i abonament
m² de superfície de tancament executat. Incloent panells, juntes, segellat, fins i tot peces especials d'ancoratge i posterior neteja.
1.2 Façanes de fàbrica
Tancament de maó d'argila cuita, bloc d’argila alleugerida o de formigó presos amb morter compost per ciment i/o calç, sorra, aigua i a
vegades additius. Que constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer-se sense revestir (cara
vista) o amb revestiment (de tipus continu o aplacat).
Components
Revestiment exterior. Si l'aïllant es colꞏloca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu cimentós millorat amb armat,
o de malla de fibra de vidre acabat de revestiment plàstic prim, etc... Si l’aïllant es colꞏloca en la part interior podrà ser de morter amb
additius hidrofugants, etc.
Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó o morter.
Revestiment intermedi. Serà d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serà necessari sempre que
la fulla exterior sigui de maó cara vista.
Cambra d’aire.
Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc...
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer galvanitzat, panell de guix
laminat amb aïllament tèrmic inclòs fixat amb morter, etc...
Revestiment interior.
Característiques tècniques mínimes
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció,
RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència
característica a la compressió de les fàbriques més usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4.
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís),
acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per la resistència del bloc a
compressió; d'altra banda, el grau (I ó II) el de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i presentaran una
teixidura superficial adequada per facilitar l’adherència del revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les
cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no han de tenir cocons, escrostonaments o escantellament. Els
materials utilitzats en la fabricació dels blocs de formigó: ciments, aigua, additius, àrids i formigó, compliran les normes UNE i la Instrucció
EHE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La
resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² .
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables. El ciment utilitzat complirà les exigències
de composició i característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els
possibles additius incorporats al morter, abans o durant el pastat, arribaran a l’obra amb la designació corresponent segons normes UNE,
així com la garantia del fabricant on especifiqui que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal
desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així
com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels
mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix la dosificació serà l’establera al CTE DB SE-F punt 4.2.
Cambra d’aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, acer galvanitzat, etc...),
sent recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la ventilació es
produirà a través dels elements.
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, Ciments,
Aigua, Calç, Maons, Àrids i Morters Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb classe d’exposició definida a la D.T.
vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3.

Execució
Condicions prèvies
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscilꞏli entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests límits, 48 hores
després, es revisarà l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per evitar el rentat dels morters,
l'erosió de les juntes i l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es procurarà colꞏlocar com més aviat millor elements de protecció, com
ampits, cavallons, etc. Es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per evitar l’evaporació de l’aigua del morter massa ràpid,
fins que arribi a la resistència adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir
les zones afectades que no garanteixin la resistència i durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se
suspendrà, protegint la construcció recent amb mantes d’aïllant tèrmic o plàstics. Les fàbriques han de ser estables durant la seva
construcció, pel que s’aniran elevant juntament amb elements de trava. En els casos on no es pugui garantir la seva estabilitat davant
d’accions horitzontals, es travaran a elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i
s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades.
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de cantonada o
rematades de forjat. Acabada l’estructura es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec,
anivellat i net de qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat s'emplenarà amb una
capa de morter. En cas d'utilitzar llindes metàlꞏliques, aquestes seran resistents a la corrosió o n’estaran adequadament protegides, abans
de la seva colꞏlocació. Les distancies màximes entre les juntes de dilatació seran en funció del material component, segons el CTE DB
HS1, punt 2.3.3.1.
Revestiment intermedi. Un cop s’hagin colꞏlocat els pre-cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Es
comprovarà que la fàbrica s’hagi endurit. En el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearan rugositats mitjançant picat o
colꞏlocant una malla de reforç.
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes considerables en la
superfície del revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de regularització per facilitar la colꞏlocació i l'ajustament
dels panells.
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta colꞏlocació de
l'aïllant.
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi colꞏlocaran les fusteries i caixes de
persianes. La cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues metàlꞏliques i es taparan els
desperfectes.
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un raspall de pues
metàlꞏliques i es taparan els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies llises de formigó
(llindes) es crearà rugositat mitjançant picat o colꞏlocant una malla de reforç amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes
d'acer es folraran prèviament amb peces ceràmiques o de ciment.
Fases d’execució
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar l'execució dels revestiments
previstos. Serà necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es colꞏlocaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a
totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general
de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels
buits, de les juntes de dilatació i d'altres punts d'inici de la fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi
colꞏlocar peces menors a mig maó. La junta estructural es disposarà de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la
fàbrica. Es disposaran els pre-cèrcols en obra. El replanteig vertical es realitzarà de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les
filades, de l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En el cas de blocs és convenient que en
projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest cas es calcularà el
gruix de la junta horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre referències de nivell successives.
La primera filada en cada planta es rebrà sobre capa de morter d’1 cm de gruix i estesa en tota la superfície de base de la fàbrica. Les
filades s'executaran anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovarà que la filada que s'està
executant no es desploma sobre l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres
fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades.
Colꞏlocació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva colꞏlocació perquè, no absorveixin l’aigua del morter,
excepte els maons de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es
colꞏlocaran fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perquè, penetri en els buits del maó i les juntes quedin plenes. Es
recolliran les rebaves del morter sobrant en cada filada. En el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la
fàbrica s’aniran netejant i realitzant les juntes (primer les juntes verticals per obtenir les horitzontals més netes). Així mateix, es
comprovarà mitjançant l’ús de plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, també es comprovaran a plom, les juntes verticals
corresponents a les filades alternes. Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilitzada segons el tipus d’aparell que s’hagi triat. En el cas
de colꞏlocació d’armadures de reforç, se situaran al morter cada cert nombre de filades, depenent del tipus d’armadura, per exemple cada
60 cm amb cintres de 5 mm de diàmetre.
Colꞏlocació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva colꞏlocació. Les juntes de morter de base seran com a
mínim d’1 cm de gruix a una banda. Els blocs es manipularan amb les dues mans i es colꞏlocaran sense morter a la junta vertical.
S’assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent topall amb l’encadellat i colpejant amb una maça de goma perquè, el morter
penetri a les perforacions. Es recolliran les rebaves del morter sobrant. Es comprovarà que, quan s’hagin assentat els blocs, el gruix de les
juntes estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre les juntes verticals de dues filades consecutives haurà de ser ≥7 cm. Per
ajustar la modulació vertical es podran variar els gruixos de les juntes de morter ( entre l’1 i l’1,5 cm), o s’utilitzaran peces especials
d’ajustament vertical o peces tallades a l’obra amb la talladora de taula.
Colꞏlocació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es colꞏlocarà a la
part superior per oferir major superfície de suport al morter de la junta. Els blocs es colꞏlocaran secs, humitejant únicament la superfície
del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de la junta horitzontal en els blocs ces, el morter
s’estendrà per tota la cara superior; en els blocs buits, el morter es colꞏlocarà sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el
pont tèrmic i la transmissió d’aigua a través de la junta, llavors es colꞏlocarà morter sobre les parets, quedant ambdues bandes separades.
Per la formació de la junta vertical, s’aplicarà morter sobre els sortints de la cara del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al
transportar-lo fins ser colꞏlocat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per tal d’assegurar la unió entre el bloc i el morter. Els blocs
es colꞏlocaran al seu lloc mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es traurà el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a l’interior
dels blocs com a la cambra d’extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S’utilitzaran peces de mig bloc com a mínim. Quan sigui
necessari tallar els blocs es realitzarà el tall amb la màquina adequada. Mentre s’executi la fàbrica, es conservaran els plom i nivells de
manera que el parament quedi amb totes les juntes alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es colꞏlocaran
amb les juntes verticals alternades. Si es realitza el rejuntat de les juntes, prèviament s’emplenaran amb morter fresc els forats o les
petites zones que no hagin quedat completament ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat no es farà
immediatament després de la colꞏlocació, sinó al cap d’una estona, quan el morter s’hagi endurit, però abans d’acabar l’enduriment. Es

recomana realitzar primer el rejuntat de les juntes horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el
morter ja s’hagi endurit, s’eliminarà el morter de la junta a una profunditat de 15mm, com a mínim, i que no superi el 15% del gruix, es
mullarà amb aigua i es repassarà amb morter fresc. No es realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilitar l’entrada d’aigua a la
fàbrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan hagin passat 45 dies de la colꞏlocació de la fàbrica, per evitar fissuracions
per retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques armades horitzontalment, les armadures es colꞏlocaran a les juntes
horitzontals. Per evitar defectes de fissuració a la fàbrica s’han de complir les següents condicions mínimes: l’àrea de l’armadura no serà
menor al 0,03% de l’àrea bruta de la secció de la fàbrica, la separació vertical serà de 60cm com a màxim, el gruix mínim de recobriment
del morter des de l’armadura fins la cara de la fàbrica serà de 15mm, i el gruix mínim que envolti l’armadura serà de 2mm, excepte pel
morter fi. Les armadures de les juntes horitzontals es colꞏlocaran embegudes al morter, centrades al gruix de la juta horitzontal. Per tal de
garantir la transmissió d’esforços de l’acer, els solapaments de les armadures amb capa epoxi tindran una longitud mínima de 25cm, i de
20cm per les armadures galvanitzades o inoxidables. S’evitarà que a l’encavalcament les armadures es muntin unes sobre les altres. En
cas d’haver-hi pilastres armades, l’armadura principal es fixarà amb prou antelació per executar la fàbrica sense destorbar l’execució. Els
buits de fàbrica on s’inclogui l’armadura s’ompliran amb morter o formigó a l’aixecar la fàbrica.
Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàlꞏlics, suport de peces
ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils al forjat,
etc...
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una junta de desolidarització
entre la fulla principal i cada forjat inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal,
amb una material del qual la seva elasticitat sigui compatible amb la deformació prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un
goteró. Quan el parament exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el
forjat sobresurti del pla exterior de la façana tindrà el pendent, del 10% com a mínim, cap a l’exterior per evacuar l’aigua i es disposarà un
goteró a la vora del forjat.
Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura o qualsevol altra
solució que produeixi el mateix efecte, quan es colꞏloquin peces de menor gruix que la full principal per la part exterior dels pilars.
Juntes de dilatació. Es colꞏlocarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant tindran suficient
elasticitat i adherència per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als agents atmosfèrics. La profunditat del
segellant serà ≥1cm i la relació entre el gruix i l’amplada estarà compresa entre 0,5 i 2cm. En façanes esquerdejades i el segellant
quedarà enrasat amb el parament de la fulla principal sense esquerdejar. Quan s’utilitzin xapes metàlꞏliques les juntes de dilatació es
disposaran de manera que cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa
es fixarà mecànicament a aquesta franja que es segellarà el seu extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1.
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació. Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una barrera impermeable a
una distància ≥15cm per sobre del nivell del sòl exterior que cobreixi el gruix de la façana. Quan la façana estigui constituïda per un
material porós o tingui un revestiment porós, es disposarà un sòcol el material del qual tingui un coeficient de succió
Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarà un sistema de recollida i evacuació de l’aigua filtrada o
condensada quan la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida d’aigua s’utilitzarà un element
continu i impermeable (làmina, perfil especial, etc...) continu al llarg del fons de la cambra, inclinat cap a l’exterior, de manera que la vora
superior estigui situada a 10cm del fons com a mínim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema d’evacuació. Quan es disposi una
làmina, aquesta s’introduirà a la fulla interior en tot el seu gruix. Per l’evacuació es colꞏlocarà el sistema indicat a la D.T., que estarà
separat 1,5m com a màxim. Per comprovar la neteja del fons de la cambra després de la construcció del pany de paret complert, es
deixarà de colꞏlocar un de cada quatre maons de la primera filada.
Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el mur es segellarà amb un cordó que s’introduirà al rejuntat practicat al mur
de manera que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament exterior de la façana, es rematarà
l’ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a l’exterior l’aigua de pluja i es disposarà un goteró a la llinda per evitar que l’aigua de pluja
discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria, o s’adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. El minvell tindrà el
pendent cap a l’exterior, del 10% com a mínim, serà impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol o al mur
que es perllongui per la part del darrera i per ambdós costats del minvell. El minvell tindrà goteró a la cara inferior del sortint, separat del
parament exterior de façana 2cm com a mínim i l’entrega lateral amb el brancal serà de 2cm com a mínim. La junta de les peces amb
goteró tindrà la forma del mateix per no crear a través seu un pont cap a la façana. Quan el grau d’impermeabilitat exigit sigui igual a 5 i
les fusteries estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la façana, es disposarà un pre-cèrcol i una barrera impermeable als
brancals entre la fulla principal i el pre-cèrcol, o perllongar-la 10cm cap a l’interior del mur.
Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per evacuar l’aigua de pluja. En
el cas de colꞏlocació de cavallons, aquests tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints
cap als quals discorre l’aigua, separats com a mínim 2cm dels paraments de l’ampit i seran impermeables o es disposaran sobre una
barrera impermeable que tingui un pendent mínim del 10% cap a l’exterior. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces, quan siguin
de pedra o prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin
impermeables amb el segellat adequat.
Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la façana, la junta entre
l’ancoratge i la façana es realitzarà de manera que n’impedeixi l’entrada d’aigua a través seu, mitjançant el sistema indicat al projecte, ja
sigui segellat, element de goma, peça metàlꞏlica, etc...
Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mínim del 10% cap a l’exterior per evacuar l’aigua. Els que
sobresurtin més de 20cm del pla de façana compliran les següents condicions: seran impermeables o tindran la cara superior protegida
per una barrera impermeable, a la trobada amb el parament vertical disposaran d’elements de protecció prefabricats o realitzats in situ que
s’estenguin cap amunt, com a mínim, 15cm i el remat superior ha de resoldre’s de manera que eviti la filtració d’aigua a la trobada i al
remat, també haurà de tenir un goteró a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de les peces amb el
goteró tindran la mateixa forma.
Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d’1cm. Sobre la superfície fresca es passarà el remolinador mullat
amb aigua fins que quedi plana.
Aïllant tèrmic. La colꞏlocació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació mecànica el nombre
de fixacions dependrà de la rigidesa dels panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el nombre als punts singulars. La
separació màxima entre fixacions serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas de fixació per adhesió es colꞏlocaran els
panells de baix cap dalt. Si l’adherència dels panells a la fulla principal es realitza mitjançant un adhesiu interposat no es sobrepassarà el
temps d’utilització de l’adhesiu; si l’adherència es realitza mitjançant el revestiment intermedi, els panells es colꞏlocaran just quan s’acabi
d’aplicar sobre el revestiment, quan encara estigui fresc. Els panels haurien de quedar estables en posició vertical i continus evitant els
ponts tèrmics. No s’interromprà la fulla d’aïllament a la junta de dilatació de la façana.
Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana assenyalant als forjats l’alineació interior de la fàbrica. Es colꞏlocaran
mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a
distàncies de 4m com a màxim. Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica amb la junta de dilatació de la fulla principal. Es
replantejarà la fàbrica assenyalant al forjat la situació dels buits segons el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el suport mullant la
zona d’arrencada de la fàbrica, i els maons s’humitejaran abans de colꞏlocar-los a l’obra. Per la colꞏlocació dels maons es seguiran les

indicacions assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una bona trava. A la
trobada amb el forjat es deixarà una distància a la part superior de la fulla de 2cm de gruix que s’omplirà amb guix passats uns dies. Les
regates per instalꞏlacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina regatadora, però trencant només un canó en els maons. Les
juntes de dilatació es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es colꞏlocarà el material de replè en l’interior
de les juntes i se segellaran.
Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la canal al terra i al
sostre, que s’haurien de separar 2cm de la fulla principal. Previ a la fixació dels perfils s’enganxarà una banda d’estanquitat sota les canals
inferiors, així com al perímetre de l’extradosat autoportant amb els elements que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra
com al sostre. Es respectarà la distància entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es colꞏlocaran començant pel perímetre i
anant encaixant-los amb les canals, deixant-los solts sense cargolar la unió, excepte els de l’arrencada dels murs i els fixos al sistema
(brancals, trobades, etc...). La distància entre eixos serà l’especificada al projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i mai més gran
de 60cm. Aquesta modulació es mantindrà a la part superior dels buits. Els cèrcols exteriors no s’ancoraran mai a l’estructura portant de
l’extradosat. Per la disposició i fixació dels perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, racons i cantonades se seguiran les
indicacions del fabricant. Les instalꞏlacions es passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas d’haver-se de realitzar altres
perforacions es comprovarà que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es colꞏlocaran arran de sostre i recolzant-se sobre falques al terra.
Quan siguin de menor dimensió que l’altura lliure es colꞏlocaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es
cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es colꞏlocaran segons les instruccions del fabricant. A les cantonades, es
cargolaran les plaques d’un costat i de l’altre, colꞏlocant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi aplacat un costat, es
colꞏlocaran els perfils de l’altre costat tancant l’angle, després s’aniran cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs.
Com acabat s’aplicarà pasta als caps dels cargols i juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà assecar i
s’aplicarà una capa de pasta d’acabat. Una vegada sec, s’aplicarà la segona capa i s’escatarà la superfície tractada. Les arestes de les
cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques.
Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a esquerdejar. S’aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta fins aconseguir un gruix
entre 1 i 1,5cm. Al revestiment s’hi disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou distància entre les juntes contigües per tal
d’evitar l’esquerdament. Abans de que s’endureixi es polirà, aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i
les irregularitats. La superfície esquerdejada es mantindrà humida fins que es prengui el morter. Se suspendrà l’execució en temps de
gelades o en temps extremadament sec i calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s’adoptarà la solució de la D.T. .
Es disposarà un ajunta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota d’aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta
s’omplirà després de la retracció de la fulla principal amb un material amb elasticitat compatible amb la deformació prevista del forjat i
protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del revestiment amb armadures disposades al llarg del forjat de manera que sobrepassin
l’element 15cm per sobre del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la fàbrica. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels
pilars, es reforçarà el revestiment amb armadures disposades al llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós costats.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, Execució,
Revestiment intermedi, Aïllament tèrmic i revestiment exterior.
Verificació
Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot l’edifici. En general tota la fàbrica de
maó buit haurà d’anar protegida per l’exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la façana a l’aigua de vessament.
Amidament i abonament
m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de lligades, minvament i
trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 1m².
2 OBERTURES
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, ventilació i
connexió.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i
permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització.
CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
UNE.
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. Definiciones,
clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb
perfils conformats de neoprè.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
2.1 Fusteries exteriors
2.1.1 Fusteries de fusta
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, d’esquadres de fusta, amb tots els seus mecanismes, colꞏlocades directament sobre
l’obra o bé fixades amb bastiment de base. No comprèn l’envidrament.
Components
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra mitjançant ancoratges
galvanitzats o esquadries de fusta de pes específic ≥ 450 kg/m³ i humitat ≤ 15%. S’hi colꞏlocaran ribets de fusta quan disposin
d’envidrament, la protecció exterior serà pintura, lacat o vernís. També es tindran en consideració els accessoris i les ferramentes, a l’igual
que els junts perimetrals.
Característiques tècniques mínimes

Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència
al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. I aniran protegides exteriorment
amb pintures o vernissos.
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments reglamentaris:
assajos, distintius i marcatges CEE. Les esquadries no presentaran guerxaments, fongs ni abonyegaments i els eixos seran rectilinis. Les
unions es faran amb macles rígides formant angles rectes. Els canals de recollida d’aigua de condensació dels escopidors tindran les
dimensions adequades, hi haurà n mínim de 3 orificis per cada m de desguàs.
Execució
Condicions prèvies
L’emmagatzematge serà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes, no estaran en contacte amb el terreny. Es
protegiran contra els agents biòtics i abiòtics. Segons CTE DB SE-M punt 3.2.
Fases d’execució
Replanteig.
Colꞏlocació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, i d’altres que
mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat.
Segellat. Si convé les juntes es segellaran amb massilles especials.
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats, si és necessari, amb els materials adequats.
Colꞏlocació dels mecanismes.
Neteja de tots els elements.
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del
bastiment respecte de la paret: ± 2 mm.
Control i acceptació
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. Ha d'obrir i
tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar
cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim,
i a menys de 30 cm dels extrems. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La franquícia entre la fulla i
el bastiment serà ≤ 0,2 cm.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA88.
Verificació
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es colꞏloqui l’envidrament.
Amidament i abonament
2
m de llum d’obra d’element colꞏlocat. Incloent-hi en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva colꞏlocació, elements de connexió,
tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els envidraments. S’haurà d’especificar si s’inclouen els bastiments de base, les pintures i els
vernissos.
ut els elements singulars d’ebenisteria, completament acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F.
2.1.2 Fusteries metàlꞏliques
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, colꞏlocades directament
sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn envidrament.
Components
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra mitjançant ancoratges
galvanitzats.
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable.
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament.
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc...
Característiques tècniques
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència
al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. En el cas d’acer laminat en calent
i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas d’alumini els perfils i xapes tindran una protecció anòdica
de gruix variable en funció de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm.
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: Assajos, distintius
i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida
d’aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. Les
unions entre perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió.
Execució
Condicions prèvies
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurarà que no entri en contacte directe
amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es procurarà la formació de ponts galvànics per a la unió de diversos materials
metàlꞏlics.
Fases d’execució
Replanteig.
Colꞏlocació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, i d’altres que
mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat.
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials.
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats.
Colꞏlocació dels mecanismes.
Neteja de tots els elements.
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del
bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm

Control i acceptació
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. S’ha de
prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb l’alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar
correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus
de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar
subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i
a menys de 30 cm dels extrems.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA88
Verificació
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es colꞏloqui l’envidrament. Per comprovar
l’estanquitat es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la façana.
Amidament i abonament
2
m de llum d’obra d’element colꞏlocat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva colꞏlocació, elements de connexió,
tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments.
ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F.
2.1.3 Fusteries de PVC
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables de PVC, amb tots els seus mecanismes i colꞏlocades sobre bastiment de base.
Components
El bastiment de base podrà ser de perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta.
Els perfils de PVC obtinguts per extrusió, de gruix ≥ 18mm i pes específic 1,40 gr/cm3. Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament.
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc...
Característiques tècniques
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència
al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic.
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: assajos, distintius
i marcatges CEE. Els canals de recollida d’aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3
orificis per cada m de desguàs. Els perfils i xapes seran de color uniforme i no presentaran deformacions. Les unions entre perfils es faran
amb soldadura tèrmica.
Execució
Condicions prèvies
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.
Fases d’execució
Replanteig.
Colꞏlocació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte i d’altres que
mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat.
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials.
Eliminació dels rigiditzadors, i tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats.
Colꞏlocació dels mecanismes.
Neteja de tots els elements.
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del
bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2 cm, <0,4cm.
Control i acceptació
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. Ha d'obrir i
tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar
cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca
mètrica, d’acer inoxidable, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88.
Verificació
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es colꞏloqui l’envidrament. Per comprovar
l’estanquitat , es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb la resta de la façana.
Amidament i abonament
2
m de llum d’obra d’element colꞏlocat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva colꞏlocació, elements de connexió,
tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base ni tampoc els envidraments.
ut dels elements singulars completament acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F.
2.1.4 Fusteries de vidre
Portes de vidre trempat, incolor o de color filtrant, amb possible trencament a l’àcid, amb o sense fulles batent i colꞏlocades amb fixacions
metàlꞏliques.
Components
El bastiment de base podrà ser de perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta.
Les fulles de vidre seran transparents, traslluïdes o reflectants amb característiques mecàniques de major resistència a l’empenta de xoc
mecànic i tèrmic. En cas de ruptura es fragmentarà en petites partícules no tallants
Els accessoris seran de material inoxidable. També hi haurà les ferramentes, els junts perimetrals, etc...
Característiques tècniques
S’especificarà si el tancament practicable és amb trencament de pont tèrmic. Els perfils i xapes seran de color uniforme, i no presentaran
deformacions. Les unions entre perfils es faran amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió. Control i
acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: assajos, distintius
i marcatges CEE.

Execució
Condicions prèvies
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.
Fases d’execució
Replanteig.
Subministrament i colꞏlocació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos.
Segellat dels vidres fixos.
Subministrament i colꞏlocació de les fulles batent sobre els mecanismes prèviament colꞏlocats.
Neteja del conjunt.
Toleràncies d'execució. Aplomat, franquícia porta obertura; Alineació dels punts de gir i pomelꞏles: ± 2 mm; Franquícia de les portes amb
la instalꞏlació: superior 3 mm, inferior 7 mm i lateral 2 mm.
Control i acceptació
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre Les fulles
han de quedar al nivell i al pla previstos. Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per mitjà
de peces i ferramentes metàlꞏliques. No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó. Entre les
peces metàlꞏliques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic. Les peces metàlꞏliques han de quedar fixades per mitjà de
cargols.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88.
Amidament i abonament
2
m de llum de superfície amidada. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva colꞏlocació. La partida inclou, també, la
colꞏlocació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.
2.2

Envidrament

2.2.1 Vidres plans
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paralꞏleles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les obertures dels
edificis.
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en:
Vidre Simple. Envidrament format per una sola fulla de vidre.
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades superficialment o no, suspès amb perfil
conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint aïllament o control tèrmic, acústic o
solar per mitjà del tractament dels vidres.
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat amb més resistència als
esforços d’origen mecànic i tèrmic.
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes
d’òxids metàlꞏlics.
Components
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a
2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el vidre pot ser: Vidre
incolor: transparent i de cares completament paralꞏleles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids
metàlꞏlics i metalls nobles i aconseguint reduir les pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids
metàlꞏlics, reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids
metàlꞏlics estables. Vidre de protecció solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de
capa de silici elemental, obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per bugada contínua i
posterior laminació de la massa de vidre en fusió.
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat pels bastiments de la
corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o
elàstiques.
Característiques tècniques mínimes
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica quedant, en cas de
trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas
d’envidrament antirobatori; quatre en cas d’envidrament antibala. Vidres aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes,
separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment metàlꞏlic,
en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb
cambra d’aire). L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de control solar.
Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar directa. Poden ser vidres
colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies
del vidre. Poden anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa
metàlꞏlica dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàlꞏlics estables, no deformen les imatges al
seu través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de
trempat, que li confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva colꞏlocació en
claraboies, i en qualsevol element translúcid de coberta. Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de
temprat, augmentant la seva resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden
incorporar capes de policarbonat. Es classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda
persones, etc., Nivell B-Anti-agressió i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes de munició d’arma).
Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats
intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàlꞏlics.
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes preformades, perfils de PVC o
EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de
naturalesa incorruptible, inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que
estigui constituït el bastidor.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i Escumes
elastomèriques.
Execució

Condicions prèvies
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. S’ha de
colꞏlocar de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben
fixat en el seu emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de
ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar colꞏlocada a
l'exterior. Si són exteriors, s'han de colꞏlocar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva
colꞏlocació s'efectuï des de l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format
per dues llunes de diferent gruix, la més prima es colꞏlocarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior.
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no s’admet cap manufactura
posterior. Les peces metàlꞏliques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.
Fases d’execució
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, colꞏlocant l’envidrament amb les folgances perimetrals i laterals especificades a
les normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies
dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta,
ribets de fusta o metàlꞏlics clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàlꞏlics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàlꞏlics cargolats o
mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàlꞏlics o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta
prèviament rebuts en el cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàlꞏlic que permeti la reposició o substitució eventual
de la fulla de vidre.
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors).
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper al pern en el bastidor a la
francesa, i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una
distància dels cantons del volum igual a L/1.
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una distància de 1/10
de la seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells.
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, bandes preformades
autoadhesives o perfils extrusionats elàstics.
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 10mm, i alçàries de galzes de 10 a
25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples
de gruix ≥ 10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ±
0.5 a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix ≤ 20mm, i alçàries de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les
franquícies perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire ≥20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm
(toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la colꞏlocació amb perfils
conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de la franquícia lateral
són per als vidres colꞏlocats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de 6 a
60mm, franquícia lateral amb tolerància de ± 0,5mm i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu gruix.
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per causes químiques,
impressions produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de
l'aire i variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Serà
del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en
la resta de les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions
en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Colꞏlocació del vidre de doble fulla:
en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha colꞏlocat a l'interior. Envidrament amb vidre doble i massilla. Colꞏlocació
correcta dels tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. Colꞏlocació de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta
d'adherència. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions.
Colꞏlocació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de colꞏlocar a l'interior.
2
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de 25 mm ; i en
2
massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm .
Control i acceptació
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidres, Envidrament amb vidre
laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.
Amidament i abonament
2
m amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., protecció i
neteja final.
En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en amplària de 3cm.
2.2.2 Vidres sintètics
Envidrament format per planxes de policarbonat, metacrilat, etc..., que amb diferents sistemes de fixació, ja sigui amb perfils o gomes
constitueixen cobertes, lluernaris, claraboies, tancaments verticals, etc..., podent ser incolores, translúcides o opaques.
Components
Planxes de policarbonat o metacrilat (de colada o d’extrusió), etc..., sistema de fixació i elements de tancament d’alumini.
Característiques tècniques mínimes
Planxes. Planxes de policarbonat, metacrilat (de colada o d’extrusió), etc... Satisfaran les condicions d’alta resistència a l’impacte,
aïllament tèrmic suficient, nivell de transmissió de llum, transparència, resistència al foc sota pes específic i possible protecció contra
radiació ultraviolada.
Sistema de fixació. Base de ferro encunyat, goma i clips de fixació.
Element de tancament d'alumini.
Control i acceptació
Vidre. Identificació. Se’n presentaran com a mínim 3 mostres. Han de ser plans, sense asprors ni talls a les vores i el gruix serà uniforme a
tota la seva extensió. Es comprovaran les dimensions d’un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta, no acceptant-se variacions superiors a
1 mm de gruix ni a 2 mm en la resta de dimensions. Distintius: Segell INCE per a materials aïllants. Assaigs: propietats mecàniques, índex
d'atenuació acústica, característiques energètiques, propietats tèrmiques, reacció i resistència al foc, propietats elèctriques i dielèctriques i
durabilitat.
Perfils d'alumini anoditzat. Distintius: Marca de Qualitat “EWAA EURAS”. Assaigs: mesures i toleràncies(Inèrcia del perfil), gruix del
recobriment anòdic i qualitat del segellat del recobriment anòdic. Lots: 50 unitats de finestra o fracció.

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Es comprovarà el certificat d’origen.
Execució
Condicions prèvies
En l’empanellat de cobertes, es disposaran corretges completament muntades fixades a l'element suport, netes d'òxid i imprimada o
tractades, si és necessari. En l’empanellat vertical no serà necessari disposar corretges horitzontals fins a una càrrega de 100 kN/m2. Es
suspendran els treballs quan la seva colꞏlocació s'efectuï des de l'exterior i la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h.
Fases d’execució
Envidrament amb vidre sintètic. L’empanellat ha de colꞏlocar-se de manera que en cap punt sofreixi esforços a causa de variacions
dimensionals, muntant-se amb una folgança perimetral de 3 mm. Es comprovarà que el vidre sintètic no estigui sotmès a esforços produïts
per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. La manipulació de les planxes s'efectuarà, sempre que sigui possible, des de
l'interior dels edificis, assegurant la seva estabilitat amb mitjans auxiliars fins que siguin definitivament fixades. Les planxes es muntaran,
mitjançant un perfil continu d'amplada mínima de 60 mm, d'acer galvanitzat o alumini, amb la interposició d'un material elàstic que
garanteixi la uniformitat de la pressió del neoprè o material similar. La junta es tancarà per la part superior mitjançant un llistó tapajunts
d'acer galvanitzat o alumini amb la interposició de dues juntes de neoprè o similar que uniformitzin i constitueixin una banda d'estanquitat.
El tapajunts es cargolarà al perfil base mitjançant cargols autoroscants d'acer inoxidable o galvanització disposada cada 35 cm com a
màxim. Els extrems oberts del panell es tancaran mitjançant un perfil en O d'alumini o amb perfil abotonable del mateix material.
Diferència de longitud entre les dues diagonals de l’envidrament: cèrcols 2m: ±2,50 mm; cèrcols 2m: ± 1,50 mm.
Control i acceptació
Comprovació d’un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta.
Verificació
Una vegada colꞏlocats es protegiran de projeccions de morter, pintura, etc... La neteja es realitzarà mitjançant aclarits amb aigua que
eliminin els elements abrasius, rentant-lo amb aigua i sabó o detergents neutres i assecat amb elements suaus. No s'utilitzaran espàtules,
fulles i altres elements o materials abrasius o corrosius.
Amidament i abonament
2
m amidada la superfície totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., amb protecció i neteja
final.
SUBSISTEMA SOLERES
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per un enrajolat. Capa resistent
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està
indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es
pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instalꞏlacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús
pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les
soleres alleugerides.
Normes d’aplicació
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS
1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad.
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991.
Components
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes.
Característiques tècniques mínimes
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc...
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc...
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i
químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físicomecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les
tradicionalment usades.
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a
adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE.
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de
polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó.
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit,
etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants.
Execució
Condicions prèvies
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per
inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de
qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne
la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les
mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes.
Les instalꞏlacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els
sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments,
aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura
ambient entre 5°C i 40°C.
Fases d’execució

Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es
compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es colꞏlocarà la làmina de polietilè sobre la sub-base.
Colꞏlocació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i
la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de colꞏlocar el formigó. El curat es
realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat.
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es colꞏlocaran elements separadors de poliestirè expandit
que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,
s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i
la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir
junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el
temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de
durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la
seva formació.
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem
el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de colꞏlocar-se a un metre per sota del sòl i repartits
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre
interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han
de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva
reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es
deixarà a l’espera de l’enrajolat.
Control i acceptació
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de
la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no
presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de
1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la
distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm
o +1,50 cm respecte a l'especificat.
Amidament i abonament
2
m quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i colꞏlocació del segellat.
2
m de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m²,
com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%.
SUBSISTEMA DEFENSES
1 BARANES

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada
a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de
caiguda entre zones situades a diferent alçada.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
Components
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes
amb cargols.
Característiques tècniques mínimes
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc.
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran
protegits del contacte directe amb l'usuari.
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC,
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc.
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus
eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a
fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del
forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o
se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la
vora del forjat mínim 10 cm.
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta.
Execució

Condicions prèvies
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix
d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per
prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el
contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie
galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També
s'evitaran els següents contactes bimetàlꞏlics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb:
plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable.
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes.
Fases d’execució
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instalꞏlació. Així
mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques,
platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de
dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges.
Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables
sempre des de l'interior.
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb
morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es
realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada
d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàlꞏlica o algun altre element que produeixi el mateix
efecte.
Control i acceptació
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient
per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de
protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una
força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i
altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està
situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de
l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN.
Amidament i abonament
ml totalment acabat i colꞏlocat. Incloent els passamans i les peces especials.
2 REIXES
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció física de finestres,
balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
Components
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge.
Característiques tècniques mínimes
Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als ancoratges.
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres.
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc...
Control i acceptació
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents
capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat.
Execució
Condicions prèvies
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior a 15 cm. Els buits
en la fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran de portar una protecció
anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí.
S'evitaran els següents contactes bimetàlꞏlics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer
dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable.
Fases d’execució
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T.
S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament aplomada. L’ancoratge al
mur serà estable i resistent, quedant estanc, no originant penetració d’aigua.
Control i acceptació
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats.
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, comprovació de la fixació
(ancoratge) segons especificacions de la D.T.

Amidament i abonament
ut de reixa totalment acabada i colꞏlocada.
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient resistència al foc
segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els
obtinguts al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Reglament d’instalꞏlacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993.
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència en front al foc. RD 312/2005.
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI.
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82.
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals i edificis.

Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79.
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79.
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004.
UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos.
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación

1.1 Pintures ignífugues intumescents
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàlꞏlics, per a augmentar la resistència i estabilitat al foc de
l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.
Execució
Condicions prèvies
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, la brillantor i la
textura uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes les parts
descobertes dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es donguin les següents condicions : les temperatures
inferiors a 5°C o superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. 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. No es pot pintar sobre
suports molt freds ni sobreescalfats.
Fases d’execució
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les capes d'imprimació, de protecció o
de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir
d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F. Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera s'ha
d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de
pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva
conseqüent expansió en cas d'incendi. La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha de tenir
una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola.
Control i acceptació
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat.
Amidament i abonament
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T.
1.2 Morters
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals.
Components
Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials amb mitjans manuals.
Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials o lineals.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. A la superfície
seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes . S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. S'han de picar els elements no rugosos
per tal d'afavorir l'adherència del morter. La temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés
d'adormiment. S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment. No s'han d'afegir
additius al producte preparat.
Fases d’execució
Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació del suport, estesa del material. La superfície del revestiment ha de quedar llisa,
amb la planor i l'aplomat previstos. Toleràncies d'execució: Planor: ± 10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 mm/3m.
Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit al
suport. L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. Toleràncies d'execució: per gruix de 2 a 5cm entre –2 a
+15 mm.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
1.3 Plaques

Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres i elements estructurals, com sostres i
biguetes de fusta, sostre de formigó, sostre de formigó i xapa d’acer colꞏlaborant, bigues i pilars de fusta, i bigues i pilars metàlꞏlics.
També es poden utilitzar en cel ras, suportades per un entramat de perfils suspesos mitjançant barres regulables. El sistema sustentant de
les plaques pot ser fix o desmuntable.
Execució
Condicions prèvies
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. En el revestiment acabat
no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables. La manipulació de les plaques (talls, forats per a instalꞏlacions,
etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser
la correcta. El material colꞏlocat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
Per cel ras. Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni
tacades. Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros galvanitzats i estopa
enguixada.
Fases d’execució
Revestiment de sostre de fusta. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim, fixades directament a la fusta
mitjançant grapes o cargols. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Colꞏlocació de llana de roca al sostre. Fixació de les tires de
silicat càlcic a les biguetes. Colꞏlocació de les plaques. Si es colꞏloca una segona capa de plaques, la junta d'aquestes no coincidirà amb
la primera capa, i es fixarà d'igual manera que la primera capa, atravessant-la fins arribar a la fusta. Segellat dels junts.
Revestiment de sostre de formigó. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Colꞏlocació de les plaques. Les plaques poden instalꞏlarse sobre l'encofrat a l'hora de formigonar, quedant la placa com encofrat perdut. S'utilitzaran cargols o tires de placa de silicat càlcic per
complementar la subjecció. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàlꞏlic expansiu directament sobre el formigó.
Segellat dels junts.
Revestiment de sostre de xapa colꞏlaborant. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim. Preparació de les
plaques (talls, forats, etc.). Fixació de les tires de silicat càlcic a la xapa. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac
metàlꞏlic expansiu. Colꞏlocació de les plaques. Segellat dels junts .
Revestiment de bigues i pilars. Preparació de les plaques (talls, fortas, ...) El gruix de les plaques de silicat càlcic es calcularà en funció del
factor forma del perfil i aplicant les taules subministrades pel fabricant. Preparació de peces rigiditzadores, si és el cas. Quan els perfils
tinguin una alçària superior a 600mm es colꞏlocarà una peça rigiditzadora de 100mm d’amplària. Colꞏlocació de les plaques. La fixació de
les plaques es realitzarà mitjançant grapes o cargols i tacs d’acer. Separació entre punts de fixació: Distància entre cargols: ≤200mm,
Distància del cargol a l’extrem de la placa: ≤50mm, Distància entre grapes:≤100mm, Distància de la grapa a l’extrem de la placa: ≤20mm.
Segellat dels junts.
Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils. Si el sistema és desmuntable, s'ha de colꞏlocar un perfil fixat a les parets, a tot el
perímetre. Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a
junts. Si degut a irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa s'haurà reomplir prèviament amb llana de roca. S'han de
colꞏlocar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. Separació entre punts de suspensió: ≤
1250 mm. Separació entre cargols i extrem de la placa: ≥ 15 mm. Fletxa màxima dels perfils de l'entramat: ≤ 1/360 de la llum. Toleràncies
generals d'execució: Alineació dels perfils: ± 2 mm/2 m.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor,
fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars,
pulverulents o pastosos.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica.
DB HR, Protecció enfront del soroll.
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002.
Llei del soroll. Ley 37/2003.
Contaminació acústica. RD 1513/2005.
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

2.1 Rígids, semirígids i flexibles
Components
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre celꞏlular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants
semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial,
poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix
d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives)
Característiques tècniques mínimes
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament
tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i
accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es
puguin desmuntar aquelles.
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures
en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro
aglomerat, de vidre celꞏlular. Totes es poden colꞏlocar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro
aglomerat es poden colꞏlocar també amb morter i adhesiu. Les de vidre celꞏlular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de
vidre i suro aglomerat també es poden colꞏlocar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que
uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic.
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior.
Control i acceptació
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa
o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat
aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en
formigons celꞏlulars espumosos cada 500 m² o fracció.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es colꞏloca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El
suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la colꞏlocació. El material colꞏlocat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o
d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.
Fases d’execució
Preparació de l'element (retalls, etc...)
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar colꞏlocats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als
connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques colꞏlocades no adherides, s'han de
prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper
kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica,
làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper
kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de
ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.
Colꞏlocació de l'element
Plaques colꞏlocades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols,
greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, colꞏlocades de manera que les ranures per
a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base
del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior.
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts
seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com
a mínim, d'haver-les colꞏlocat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, colꞏlocació de la malla a
pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment
recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una
superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm.
Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm.
Control i acceptació
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de
l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta colꞏlocació de
l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o
de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués.
Amidament i abonament
m² de planxes o panells totalment colꞏlocats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries.
ml de camises aïllants.
2.2 Granulars o pulverulents i pastosos
Components
Aïllaments granulars o pulverulents ( argila expandida, perlita expandida) i pastosos que es conformen en obra, adaptant aquest aspecte
en primer lloc per passar posteriorment a tenir les característiques de rígid o semirígid (espuma de poliuretà feta in situ, espumes
elastomèriques, formigons celꞏlulars)
Fixacions. Material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions ( feix d’alumini, perfils laterals,
claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives)

Característiques tècniques mínimes
Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre. Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de cambres o
projectat, amb materials sense forma específica (granulats, escumes, formigons o morters).
Colꞏlocats en solera. Inclosa la formació de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i acabat remolinat, amb morter de perlita i ciment; morter de
vermiculita i ciment; formigó celꞏlular sense granulats o amb formigó d'argila expandida abocada en sec.
Colꞏlocats en revestiment de paraments. De 2 a 4 cm de gruix amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter de perlita i
(ciment o escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat.
Colꞏlocat projectat. D'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà.
Colꞏlocat en reblert de cambres. De 4 a 10 cm de gruix amb perlita i vermiculita expandides; grànols de poliestirè expandit o de suro; flocs
de fibra de vidre; o escuma d'urea formol.
Control i acceptació
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa
o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat
aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en
formigons celꞏlulars espumosos cada 500 m² o fracció.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Per al morter la
temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. Per aïllaments projectats s'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb humitat ambiental
inferior al 80%. Haurien de quedar garantides la continuïtat de l'aïllament i l'absència de ponts tèrmics i/o acústics, per això s'utilitzaran les
juntes i se seguiran les instruccions del fabricant o especificacions de projecte.
Fases d’execució
Per aïllament en solera i paraments. Neteja i preparació del suport, estesa del material i execució de l'acabat. La superfície del revestiment
ha de tenir la planor i l'aplomat previstos. La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja homogènia i sense
segregacions. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.
Per aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en vàries capes i curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit
al suport.
Per aïllament en reblert de cambres. Repàs de les superfícies que limiten la cambra i aplicació del material. El procés d'injecció s'ha de fer
mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les instruccions donades pel fabricant per tal de garantir el rebliment total de la cambra.
S'ha de començar per la part inferior del parament.
Control i acceptació
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de
l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta colꞏlocació de
l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de projecte o
director d'obra. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués.
Amidament i abonament
m³ de replens o projeccions.
3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica.
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.

3.1 Imprimadors
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.
Components
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona,
acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...).
Execució
Condicions prèvies
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben
adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu
defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.
S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i
conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no
s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.
Fases d’execució

Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte.
Control i acceptació
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la
recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions
asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs
que calguin per a la seva completa finalització.
3.2 Làmines
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la colꞏlocació d’una o vàries membranes.
Components
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o
plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat
P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.)
Característiques tècniques mínimes
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents)
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàlꞏlica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Colꞏlocades amb fixacions mecàniques (GF).
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre
o poliester. Colꞏlocades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir.
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de
vidre o polièster.
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un
geotèxtil incorporat.
Barreres sintètiques i metàlꞏliques.
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester.
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil).
Execució
Condicions prèvies
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o
la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta
i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de
formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de colꞏlocar la membrana han d'estar preparats tots els
punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les
característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més
de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir
temperatures superiors als 30°C. Les làmines colꞏlocades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan,
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal
comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques
d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les
solꞏlicitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les
plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.
Fases d’execució
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir
entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments
verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la
capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La
làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana,
han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre
d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions
de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla.
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada
mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades
per una làmina bituminosa, abans de colꞏlocar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de
quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada
punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin
tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàlꞏlics han de quedar adherides per aplicació
d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a colꞏlocar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha
de colꞏlocar invertida.
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser
contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida
en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de
quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les
vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La
temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de colꞏlocar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar
lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de colꞏlocar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en
contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït.

Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per
segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Colꞏlocació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...).
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es colꞏloqui.
Membrana no adherida o fixada mecànicament. Colꞏlocació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...).
Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que
la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paralꞏleles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han
d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per:
Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió,
Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals
del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir
el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de
pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha
de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de
portar encastat un cordó celꞏlular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm
dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana
semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha
de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a
fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de
passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per
les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en
contacte amb l'origen de l'humitat (terreny).
Control i acceptació
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents.
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la
identificació del material.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m².
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant.

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA PARTICIONS

1 ENVANS
Paret sense missió portant.
1.1 Envans de ceràmica
Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165;
11/07/90.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Maons, morter i revestiment interior.
Característiques tècniques mínimes
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció,
RL-88. La resistència a compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm² . La resistència a compressió dels

maons buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². En cas de fàbrica de maó d’obra vista, serà adequat un morter
una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20.
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92.
Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de
matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra
banda, el ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la
“Instrucció per a la recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb
la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i condicions
previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació
segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a
compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB
SE-F, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.
Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions recollides en el Plec de Condicions
corresponent.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciment, Aigua, Calç, Àrids,
Morters i Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà simplificar la recepció, comprovant
únicament el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en Kp/cm² , dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien
de figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix es comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres
de la Unió Europea, amb especificacions tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel
segell INCE.
Execució
Condicions prèvies
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. Es replantejarà i es colꞏlocaran
mires escairades a una distància ≤ 4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva
colꞏlocació, regant-los abundantment i apilant-los perquè no degotin durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà
escrupolosament la part de l’obra executada en les 48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una
vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint la part de l’obra recentment executada. Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades,
es travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques de maó es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscilꞏli entre 5 a 40 °C. Quan el
vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. S'ha de treballar sense pluges
si la paret és exterior.
Fases d’execució
Replanteig. Colꞏlocació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Colꞏlocació de les peces.
Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en diferents èpoques, en
aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu
gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el forjat o l’element horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 2cm que
s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements
estructurals, es farà de manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits superiors
a 100cm, es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior,
cal que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es reomplirà amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat
les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor i horitzontalitat de les filades: ± 5
mm/2 m.
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura.
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar colꞏlocades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. Les parets
vistes han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A
les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres
condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un
element estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per
a evitar l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc
d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter.
Control i acceptació
Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels
capítols següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica i Execució de l’envà.
Amidament i abonament
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades,
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1m².
1.2 Envans de blocs de formigó
Envà de blocs de formigó amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, d'altura no major de 9m, que pot anar, o no,
reforçat amb armadura.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165;
11/07/90.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Bloc de formigó, morter, formigó armat i revestiment interior.
Característiques tècniques mínimes
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de
massís (buit o massís), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 o R10), ve definida per la
resistència del bloc a la compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a
revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura superficial adequada per a facilitar l'adherència del
possible revestiment. Els blocs a cara vista haurien de presentar en les seves cares exteriors una coloració homogènia i una textura
uniforme, no havent d'oferir en aquestes cares coqueres, escrostonaments o escantellaments. Els materials emprats en la fabricació dels
blocs de formigó (ciments, aigua, additius, àrids, formigó), compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció
EHE. Les característiques d'aspecte, geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de
formigó compliran l'especificat a les normes UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques
físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o
igual a 6 N/mm² .
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92.
Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de
matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra
banda , el ciment utilitzat complirà les exigències quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb
la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que, l'additiu, agregat en les proporcions i condicions
previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades, (envasades o a orri) en sec per a morters duran el nom del
fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus.
La resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Així mateix, la dosificació seguirà
l'establert a la Norma DB SE-F, quant a parts en volum dels seus components.
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE.
Revestiment interior. Podrà ser d’enguixat i arrebossat de guix, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, revestiment
interior, Ciments. Aigua, Calç, Àrids i Morters. Quan els blocs subministrats estiguin emparats per un segell de qualitat oficialment
reconegut per l'Administració, la direcció d'obra podrà simplificar el procés de control de recepció a comprovar que els blocs arriben en
bon estat i el material estigui identificat amb l'establert en l'apartat 5.2 del “Plego de prescripcions tècniques generals per a la recepció de
blocs de formigó en les obres de construcció” RB-90.
Execució
Condicions prèvies
Anivellament de l'arrencada del mur i neteja, si fos necessari, de la superfície de suport. Replanteig previ. Es colꞏlocarà a cada cantó de la
planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les
mires. Es marcaran les diferents alçades, i s'elevaran d'una a una les diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Es
realitzaran els esquerdejats interiors transcorreguts 45 dies després d'acabar la fàbrica per a evitar fissuracions per retracció del morter de
les juntes. No s'ompliran les juntes horitzontals en tot el gruix del bloc. S'evitaran caigudes de morter tant en l'interior dels blocs com en la
cambra del trasdossat.
Fases d’execució
En envans amb murs ordinaris (altura menor de 3,50 m). En els blocs s'humitejarà únicament la superfície del bloc en contacte amb el
morter, per filades a nivell, excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una
fàbrica hagin d'aixecar-se en diferents períodes. La que s'executi primer es deixarà esgraonada, si no fos possible, es deixarà formant
alternativament entrants i sortints. No s'utilitzaran peces menors de mig bloc. Les filades intermitges es colꞏlocaran amb les seves juntes
verticals alternades, estenent-se el morter sobre la superfície massissa del seient del bloc, quedant les juntes horitzontals sempre
enrasades. L'última filada estarà formada amb blocs de coronació, amb el fons cec en la seva part superior, per rebre el formigó de la
cadena d'enllaç. Aquest tipus de peça s'utilitzarà també en l'execució de les llindes. Aquestes es realitzaran colꞏlocant les peces sobre un
sotapont i es rebran entre si amb el mateix morter utilitzat en la resta de l'envà deixant lliure la canal de les peces per a la colꞏlocació
d'armadures i abocament del formigó. Es conservaran, mentre s'executi la fàbrica, els ploms i nivells de forma que el parament resulti amb
totes les juntes alineades i a nivell. Es suspendrà l'execució de la fàbrica en temps plujós o de gelades. El guarit del formigó en llindes es
realitzarà regant-les durant un mínim de 7 dies.
En envans amb murs esvelts (altura compresa entre 3,50 m i 9 m). Cada 5 blocs es disposarà un suport de formigó armat, de dimensions
igual al gruix de l'envà. Cada 5 filades, immediatament damunt de la filada de bloc, es colꞏlocarà una peça de llinda, i es rebrà a l'última
filada de bloc amb morter, deixant lliure la canal de la peça per a la colꞏlocació d'armadura i abocament de formigó, vigilant que al
compactar el formigó, quedin correctament farcits els buits. Es disposarà, a l'última filada de la fàbrica com a enllaç unilateral del forjat, un
cèrcol (encadenat) de formigó armat. Es suspendrà l'execució de la fàbrica en temps plujós o de gelades.
Acabats. Es recolliran les rebaves de morter, en l'assentament del bloc i s'estrenyeran contra la junta, procurant que aquesta quedi
totalment plena, en murs de bloc per a revestir. Es vigilarà el rejuntat dels murs de bloc cara-vista.
Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor.
Amidament i abonament
m² d'envà de bloc de formigó, rebut amb morter de ciment, amb encadenats o no de formigó armat cada 5 filades i reomplert amb formigó
armat cada 5 blocs. Fins i tot replanteig, aplomat i anivellat, cort, preparació i colꞏlocació de les armadures, abocament i compactat del
formigó i part proporcional de minvaments despuntis, solapes, trencaments i neteja.
1.3 Envans de blocs d’argila alleugerida
Envà de blocs d’argila alleugerida pres amb morter de ciment amb junta horitzontal, i junta vertical encadellada.
Norma d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165;
11/07/90.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Blocs d’argila alleugerida, morter, formigó armat i revestiment interior.
Característiques tècniques mínimes
Bloc d’argila alleugerida. Podran ser d'gruix 19, 24 o 29 cm. La resistència mitja a compressió dels blocs serà major de 100 kg/cm². Pel
que fa a la resistència al foc, al ser material exclusivament ceràmic estarà classificat com A1, no emetent gasos ni fums en contacte amb
la flama. La impermeabilització dependrà del recobriment extern, mai de la pròpia fàbrica.
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades en la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92.
Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a la grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de
matèria orgànica establertes en la Norma DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.
D'altra banda, el ciment utilitzat complirà les exigències pel que fa referència a: composició, característiques mecàniques, físiques i
químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el
pastat, arribaran a l’obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en
les proporcions i condicions previstes, produeix-hi la funció principal desitjada. Les barreges preparades, envasades en sec per a morters
duran el nom del fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències
dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Així mateix, la
dosificació seguirà l'establert en la Norma DB SE-F, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE.
Revestiment interior. Serà d’arrebossat i enguixat.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciment, Aigua, Àrids, Morters
i Blocs de termoargila. Quan els blocs subministrats estiguin emparats per un segell de qualitat oficialment reconegut per l'Administració, o
vénen avalats per certificats de controls o assaigs realitzats per laboratoris oficialment reconeguts, la D.F. podrà simplificar el control de la
recepció a comprovar que els blocs arriben en bon estat i el material s'identifica amb la mostra de contrast acceptada.
Ciments. Aigua. Àrids. Morters.
Execució
Condicions prèvies
Els blocs s’hauran d’humitejar abans de la seva colꞏlocació per assegurar la correcta adherència amb el morter. Si ha gelat abans d'iniciar
el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Fins que les fàbriques no
estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. Quan el vent sigui superior a 50km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les
fàbriques de maó realitzades.
Fases d’execució
Les juntes verticals no portaran morter, ja que són encadellades. La separació entre juntes verticals de dues filades consecutives no serà
inferior a 7cm. La fàbrica s'armarà amb suports verticals i armadures en les seves juntes horitzontals en les zones de mur propenses a la
fissuració (canvis de secció, cantonades, trobades i buits). No es tallaran les peces, sinó que s'utilitzaran les peces adequades
complementàries de coordinació modular.
Acabats. La fàbrica quedarà plana i aplomada, apta per a rebre el recobriment. Les parts recentment executades es protegiran amb
làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica
recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter
Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor.
Amidament i abonament
m² de fàbrica de bloc d’argila alleugerida presa amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part
proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat de les peces i neteja, amidada deduint buits superiors a 1m².
1.4 Envans de vidre
Envà de peces de vidre translúcid, senzilles o dobles, preses amb nervis de morter armat o bé mitjançant juntes i bastidor de PVC, etc...
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
UNE.
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Peces de vidre translúcid o en motlle, armadures, morter, replè elàstic, material segellat, bastidor i recolzament inferior.
Característiques tècniques mínimes
Peces de vidre translúcid o modelats. Podran ser: senzilles, consten d'un sol element massís que ha estat constituït en el motlle; dobles,
formades per dos elements independents que, soldats entre si, donen lloc a una sola peça amb cambra d'aire. Les dimensions màximes
d'utilització i la seva aplicació en envans buits, massissos o lluernaris trepitjables seguirà les recomanacions fixades en la normativa
corresponent. Les propietats físiques (acústiques, tèrmiques i de resistència al foc) de les peces de vidre translúcid seran: Modelats
senzills: 30 dBA, 4,50 kcal/h. m2 ºC, paraflames de 1,50 a 2 h. Modelats dobles: 35 dBA, 3 kcal/h. m2 ºC, paraflames de 2 h.
Armadures. Les armadures dels nervis de morter seran d'acer B 400 S.
Morter. La dosificació del morter dels nervis serà de 1 volum de ciment tipus I o II, categoria 35 i 3 volums de sorra de riu rentada. El
ciment utilitzat en el morter dels nervis complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques
que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-97.
Reomplert elàstic. El reomplert elàstic de la junta perimetral serà de fibra de vidre associada a asfalts o breas d'alt punt de fusió, viscositat
elevada a altes temperatures, reduït coeficient de dilatació, plasticitat a baixes temperatures, inalterable enfront d'agents atmosfèrics i de
bona adherència al formigó. Així mateix serà inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC. Aquestes característiques no variaran
essencialment en un període inferior a 10 anys des de la seva aplicació.
Material de segellat. El material de segellat haurà de ser de naturalesa imputrescible i impermeable.
Bastidor. En cas que les peces de vidre vagin preses amb bastidor. El bastidor i els perfils junta seran de PVC rígid. Els tascons seran de
fusta, secció rectangular de gruixos variables de 5 a 10 mm.
Suport inferior. Es colꞏlocarà cartró asfàltic de 0,30 cm de gruix en el suport inferior abans de començar l'execució del panell.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciments, Aigua, Àrids,
Morters, Peces de vidre translúcid o modelats i Armadures per a formigons.
Execució
Condicions prèvies
Preparació del buit de l'obra a les mesures previstes per a rebre el bastidor de PVC. Es colꞏlocarà cartró asfàltic en el suport inferior abans
de començar l'execució del pany. Es treballarà a una temperatura ambient que oscilꞏlarà entre els 5 °C i els 40 °C i protegint l'obra que
s'executa de l'acció de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h. L'envà serà estanc i la seva colꞏlocació eliminarà la possibilitat que
pugui arribar a sotmetre's a alguna tensió estructural. Serà independent de la resta, mitjançant una junta de dilatació perimetral.
Fases d’execució
Les juntes de dilatació i d'estanquitat estaran segellades i farcides de material elàstic. En cas que les peces de vidre vagin preses amb
bastidor: el bastidor es fixarà a obra de manera que quedi aplomat i anivellat. Els modelats de l'última fila aniran encunyats en la seva part
superior. L'últim modelat s'encunyarà en la part superior i en la vertical.
Acabats. En cas que les peces de vidre vagin preses amb bastidor, per al repàs de les juntes, s'utilitzarà un material de segellat.
Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor.
Amidament i abonament
2
m de la superfície total executada, compresa entre els elements de sustentació. Fins i tot execució dels nervis de morter, encunyat i
segellat, amb o sense bastidor.

1.5 Envans prefabricats
1.5.1 Plaques de guix i escaiola
Tancament de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola encadellats i units amb adhesius en base d'escaiola, que constitueïxen
particions interiors.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165;
11/07/90.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Plaques o panells prefabricats, adhesiu, banda a l’arrencada, material de juntes ,remat de juntes, escaiola.
Característiques tècniques mínimes

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

Components
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes.
Característiques tècniques mínimes
Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima celꞏlular de llana de roca o fibra de vidre, dues plaques de cartró-guix
encolades a l'ànima celꞏlular, de guix de prefabricats (YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser hidrofugat (si la partició pertany a un
nucli humit) o amb additius que li confereixen duresa, resistència al foc, etc... En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats,
deformacions o asprors i admetran ser tallades amb facilitat.
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils d'acer galvanitzat (perfils
en O, muntants en C, mestres, angulars, etc...). A més contaran amb una sèrie d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... La
fixació perfil - perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports elàstics per a millorar l'aïllament acústic.
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre panells.
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons (cantoneres).
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de cartró-guix,
guixos i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta.
Execució
Condicions prèvies
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es colꞏlocaran regles telescòpiques a cantonades, trobades, i al llarg de
la partició cada 2-3 m. Tots els elements singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de dilatació, buits, etc... haurien d'estar
replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es colꞏlocarà un llata-guia de longitud i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant
claus o cargols. Així mateix es colꞏlocaran llistons en el sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb
perfilaria metàlꞏlica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre panells es colꞏlocarà cinta
perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntarà amb nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions
d'envans amb altres elements, es colꞏlocarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser estable i
indeformable. Ha de definir un pla vertical paralꞏlel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de
suportar. Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria.
Fases d’execució
Replanteig dels perfils.
Colꞏlocació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre.
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc...). La longitud
dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de
pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure el reforç de l'entramat amb elements metàlꞏlics o bé de fusta, en aquells punts que
hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a l'execució de les cantonades i trobades de
paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant
però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire
Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m.
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es colꞏlocaran encarrilant-los en el llistó del forjat superior, interposant entre cada dos
panells un llistó quadrat. En els buits es colꞏlocarà un pre-cèrcol de llistons quadrats de costat igual a l'ànima de l'envà. Els panells es
clavaran als llistons amb claus que travessin la placa sense trencar el cartró exterior. Una vegada muntat l'envà es taparan les juntes amb
un material de reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora.
En cas d'entramat de fusteria metàlꞏlica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits de portes o finestres.
En els buits, els muntants delimitaran els cèrcols i es colꞏlocaran canals en les llindes de buits reforçant les unions amb muntants amb plec
de 20 cm de longitud.
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments.
Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor.
Amidament i abonament
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima celꞏlular, sobre estructura galvanitzada autoportant, llest per a pintar. Fins i tot
replanteig, preparació, cort i colꞏlocació de les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i
pas d'instalꞏlacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments trencaments i accessoris de fixació i neteja.

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

2.1 Portes de fusta
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment colꞏlocat directament sobre fàbrica.

Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament.
Protecció de pintura, lacat o vernís.
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc...
Característiques tècniques mínimes
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents.
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris:
assaigs, distintius i marcatges CEE.
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant
angles rectes.
Execució
Condicions prèvies
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecànicament.
Fases d’execució
Presentació de la porta.
Colꞏlocació de la ferramenta.
Fixació definitiva .
Neteja i protecció.
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la
ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4
cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥3.
Control i acceptació
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti
tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Amidament i Abonament
m² de llum d’obra d’element colꞏlocat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva colꞏlocació, elements de connexió,
tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la colꞏlocació dels bastiments, les pintures ni els vernissos.
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra segons
especificacions de la D.F.
2.2 Portes metàlꞏliques
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
UNE.
UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment colꞏlocat directament sobre fàbrica.
Porta metàlꞏlica colꞏlocada,
Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts colꞏlocats o trapa metàlꞏlica practicable.
Característiques tècniques mínimes
Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents.
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments reglamentaris:
Assaigs, distintius i marcatges CEE.
En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva.
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant
angles rectes.
Execució
Condicions prèvies
Per a la colꞏlocació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. S'ha de
colꞏlocar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que
mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.
Fases d’execució
Replanteig.
Colꞏlocació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.
Muntatge de les fulles mòbils.
Eliminació dels rigiditzadors.
Colꞏlocació dels mecanismes i els tapajunts.
Neteja de tots els elements.
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm. Nivell previst: ± 5 mm. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 2 mm/m
Control i acceptació

Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. Distància entre ancoratges galvanitzats: ≤ 60
cm. Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: ≤ 30 cm. Franquícia entre la fulla i el bastiment: ≤ 0,2 cm El bastiment ha d'estar ben
aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar
lliures. La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts
a la norma UNE 85103. Franquícia entre la fulla i el paviment: ≥ 0,2 cm, ≤ 0,4 cm.
Amidament i Abonament
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.
2.3 Portes tallafocs
Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions d’integritat i aïllament tèrmic, portes de fulles
batents amb eix de gir vertical i portes de fulles corredisses.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
Classificació dels productes de la construcció i els elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc. R.D. 312/2005
UNE
UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificación y características.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Porta de fusta o metàlꞏlica tallafocs amb reblert de material aïllant d’accionament manual o automàtic, bastiment de base, mecanismes i
accessoris.
Característiques tècniques mínimes
Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per evacuació de més de 50persones. Per ocupants
habituals amb maneta o polsador, i per ocupants no habituals barra antipànic segons s’estableix en normes UNE-EN 179:2003 VC1, i
1125:2003 VC1.
Execució
Condicions prèvies
Durant el procés de colꞏlocació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecció contra els impactes i uns altres que mantinguin
l'escairat fins que el bastiment quedi ben travat. Mecanismes i accessoris. S'ha de colꞏlocar sobre els forats i osques preparats a les fulles
de la porta. El muntatge s'ha de fer de manera que no es produeixi una pèrdua d'aïllament a la temperatura al voltant del pany, seguint les
instruccions tècniques del fabricant.
Fases d’execució
Colꞏlocació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.
Replanteig. En el forat de la situació dels elements d'ancoratge.
Fixació. Del bastiment, de les guies i colꞏlocació del full.
Colꞏlocació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment.
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: ± 1 mm, aplomat: ≤3 mm (enfora)
Control i acceptació
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau. Ha de quedar fixat
a la fulla per mitjà de cargols.
Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de més de 50 persones o locals de risc mig i alt) i de manera
que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. Alçària de colꞏlocació dels mecanismes d'obertura: 1 m (± 50
mm) El bastiment ha de quedar travat al parament amb platines d'ancoratge, 3 a cada muntant i al travesser, agafades amb morter. La
part inferior ha d'estar encastada un mínim de 3 cm en el paviment.
Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, o inclinades
amb una pendent cap el punt mitjà de la porta ≥ 2%, en les d'accionament automàtic, i han de ser netes. Els mecanismes de rodament
han de ser autolubricants per tal de facilitar el desplaçament de les fulles. Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura
total de les fulles, sense disminuir l'amplària real de la via d'evacuació. Els perfils tallafocs del bastiment han d'estar travats al parament
pels tres costats, amb platines d'ancoratge a distàncies ≤ 60 cm. La guia ha de quedar sòlidament fixada al suport i en la posició indicada
en el plànol de muntatge.
Amidament i Abonament
ut amidada segons les especificacions de la D.T.
SUBSISTEMA PAVIMENTS
1 CONTINUS
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus
d'acabat.
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons
d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació.
Característiques tècniques mínimes
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03.
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals.
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc...
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera.
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.
Additius en massa. Podran ser pigments.
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la
pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocelꞏlulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues celꞏlulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines
sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de
formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà
cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua,
alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del
formigó.
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la
base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes.
Podrà aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excelꞏlent rapidesa d'assecat.
Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats.
Malla electrosoldada de rodons d'acer.
Làmina impermeable.
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic
de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàlꞏlic o plàstic.
Sistema de fixació.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material
d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu,
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment.
Execució.
Condicions prèvies
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una
emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines
sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls
metàlꞏlics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la
superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar.
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant
una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran
juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es
faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes.
Fases d’execució
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un
gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4
mm.
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm.
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Colꞏlocació del morter
d’emprimació. Colꞏlocació de la malla de fibra de vidre. Colꞏlocació de la malla alveolar. Colꞏlocació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment
ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir
una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat:
10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002).
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Colꞏlocació de l'armadura, si és el
cas. Colꞏlocació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni
discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el
nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser
d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts
de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell

superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència
característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix;
Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a
aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la
resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i
sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes,
regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa
de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix colꞏlocada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ.
Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i
altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a
juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter
d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de
40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC.
Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa,
raspall, corró o pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per
espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta.
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del
formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en
estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar
l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema
airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat.
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser
de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a
10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts.
Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3.
Control i acceptació
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i
separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m.
Amidament i abonament
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja.
3
m de volum realment executat.
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra
el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat
d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari.
2 PER PECES
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta,
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat.
1 Petris
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces especials,
graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment.
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material d’unió,
material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.
Característiques tècniques mínimes
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat,
escalabornat, etc...
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester
(aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro,
mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a
l'àcid, etc...
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer.
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc.
Graó en bloc de pedra.
Graó prefabricat.
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses
de pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant

hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar
la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al
repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport.
Material de presa. Morter de ciment.
Material de rejuntat.
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius
específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o
làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor
orgànic i de vegades una càrrega mineral.
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics celꞏlulars, làmines de suro o fibres per a
calafat) abans d'omplir-les del tot.
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc...
Control i acceptació
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu,
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles
de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids.
Execució.
Condicions prèvies
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a colꞏlocar s'humitejaran de manera
que no absorbeixin l'aigua del morter. La colꞏlocació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant
evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran
amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents.
El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha
d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar colꞏlocades a tocar i en alineacions rectes.
S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els
paviments colꞏlocats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel
CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o
irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent
que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir
una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%.
Fases d’execució
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Colꞏlocació de la bases de morter. Humectació i colꞏlocació de les peces.
Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura.
Rajoles de ciment. Es colꞏlocaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment.
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de
ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva
colꞏlocació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment.
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant
la seva superfície.
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és colꞏlocaran els peixos piconant-los a cop de
test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra.
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre
aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és colꞏlocaran a cop sobre una
superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm.
Acabats. La pedra colꞏlocada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà
transcorreguts cinc dies des de la colꞏlocació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus
oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del
rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se
manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit.
L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu.
En ambdues operacions es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície
no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid.
Control i acceptació
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra ≥2 cm. El
gruix de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment
(hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació.
Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls,
eliminació de restes i neteja.
ml dels revestiments de graó i sòcol.
2 Ceràmics
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de colꞏlocació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes
de dilatació.
Característiques tècniques mínimes
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua,
premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt
alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang
cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua.
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre.
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran
trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície.
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pelꞏlícula de polietilè, feltre
bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o
desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir
funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la colꞏlocació
amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues
i per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de colꞏlocació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o
solera de formigó.
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de colꞏlocació en capa fina, sobre una
capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic,
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires
un material elàstic, (goma, plàstics celꞏlulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes.
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc...
Control i acceptació
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu,
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i
assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters.
Execució
Condicions prèvies
La colꞏlocació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents
d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample
<5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades
com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres
elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de
resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats
pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%.
Fases d’execució
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni
amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
Humectació de les peces
Colꞏlocació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície
plana. Les rajoles s'han de colꞏlocar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de colꞏlocar a truc de maceta
sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.
Humectació de la superfície.
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h
següents a la seva colꞏlocació
Control i acceptació
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en
cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls,
eliminació de restes i neteja.
ml dels revestiments de graó i sòcol.
3 Fustes
Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, colꞏlocat al suport clavat sobre llates o flotant.
Clavat sobre llates. Paviment format per posts encadellats de fusta colꞏlocats clavats sobre enllatat.
Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, colꞏlocats sense
adherir sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.
Components
Clavat sobre llates. Llates, llistons i peces de parquet.
Flotants. Làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra de fusta.
Execució.
Condicions prèvies
Clavat sobre llates. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i colꞏlocació de les peces de parquet i posterior reblert dels
junts. La colꞏlocació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.El paviment s'ha de colꞏlocar quan el local estigui acabat i
envidrat. Les condicions del local per a la colꞏlocació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% Zones
d'interior peninsular < 60%; Humitat de les llates ≤ 18%; Humitat del morter de subjecció de les llates ≤2,5%. El suport ha de ser net. Les
llates han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. Les posts han d'estar recolzades com a
mínim en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata amb puntes colꞏlocades a 45° a la llengüeta de l'encadellat i han de
penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm. Un cop acabada la colꞏlocació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el
tractament d'acabat superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra.
Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; colꞏlocació de la làmina d'escuma de polietilè; colꞏlocació dels posts,
encolats entre si o amb junt a pressió; colꞏlocació dels junts d'expansió; neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals.
La colꞏlocació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per a la colꞏlocació del parquet han de
ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral < 70%, zones d'interior peninsular < 60%; humitat del suport ≤2,5%. El suport ha de ser net i
ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. El paviment s'ha de colꞏlocar quan el local estigui
acabat i envidrat. La làmina separadora, s'ha de colꞏlocar en sentit perpendicular a la direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix
encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. La cola s'ha d'estendre
únicament a una de les cares, sense omplir la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. L'adhesiu ha de ser
de classe D2 segons UNE-EN 204.
Fases d’execució
Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts
entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de suport i han de formar una
superfície plana i llisa de textura uniforme. S'han de respectar els junts propis del suport. Les peces s'han de colꞏlocar a tocar. Cada post
ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals. L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar
buit i quedar cobert pel sòcol. Llargària dels posts: ≥ 40 cm Decalatge entre junts posts (colꞏlocació junt irregular): ≥2 x ample post. Junt
perimetral: 15% A (A= mida del parquet en sentit perpendicular als posts)Junts entre posts- Amplada mitja: ≤2% ample post- Amplada
màxima: 3 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm
distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm alineació entre peces: parquet de posts junt espiga: ≤2mm/2m.Parquet de
posts junt regular: extrems de posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm
Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el paviment no hi ha d'haver junts
escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. S'han de respectar els
junts propis del suport. Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 m, s'han de colꞏlocar junts d'expansió. Els
junts d'expansió han de ser paralꞏlels a la direcció dels posts. Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de
porta, etc... Si el recinte té unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o
sobre dimensionar el junt perimetral. Els posts han d'estar colꞏlocats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el
doble del ample del post. Gruix làmina escuma polietilè: ≥ 2 mm. Distància dels posts perimetrals als paraments: ≥12 mm, > 0,15%.
Amplada del local. Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals: ≥ 3 x ample post Amplada junt expansió: ≥ 10 mm. Toleràncies
d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm. Planor local (mesurada amb
regla de 20 cm): ± 1 mm. Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm.
Control i acceptació
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu,
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment.
Amidament i abonament
Clavat sobre llates
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavats els llistons del parquet.
Flotants
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
SUBSISTEMA REVESTIMENTS
1 ALICATATS
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces complementàries i especials,
entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència,
de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres
porcelꞏlànic o de gres premsat esmaltat.
Normes d’aplicació

UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos.
Components
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.
Característiques tècniques mínimes
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt
baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a
alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment
no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec,
esmaltades.
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no
estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a
30 cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a
2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de
tenir una resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2.
Material d'unió. Sistema de colꞏlocació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de colꞏlocació
en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un conglomerant
hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser
convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes
adhesives) (D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius
orgànics; amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice).
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines
sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost
de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un
material compressible, (goma, plàstics celꞏlulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena.
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua
i Àrids.
Execució
Condicions prèvies
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En
qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es
colꞏlocarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir
del nivell d’aquest. La colꞏlocació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament
directe i els corrents d'aire.
Fases d’execució
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre rajoles serà de
1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà
entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no
s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20250 m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent colꞏlocats.
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als paraments
de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del
fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el
parament amb llana dentada.
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es colꞏlocaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport,
picant-los amb la paleta i colꞏlocant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada
de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura,
aigua i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells.
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm, L>100
mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm.
Control i acceptació
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb regla de 2
m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació.
Materials i colꞏlocació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits.
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen
d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).
Juntes de colꞏlocació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures ≤1,00 m², no es
dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles 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 també aquests paraments.
2 ARREBOSSATS
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques,
fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus
següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus
d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o
paraments sense revestir, executat amb mestres.
Normes d’aplicació
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03.
Components
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat.
Característiques tècniques mínimes

Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de
ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la
Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa.
També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut
d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua:
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa.
Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i
additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra.
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o
anoditzat.
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàlꞏlica de fibra de vidre, de polièster o metàlꞏlica, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i
Àrids.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el
parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en
els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'hauran colꞏlocat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar
eflorescències.
Fases d’execució
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter
contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final.
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter
a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i
arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm.
Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final.
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a
l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà
afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm,
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra
gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de
morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat
amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la
superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb
morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La
superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats
petri, raspat o picat amb corró d'esponja.
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons
el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la
pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats
per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les
especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a
executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa
regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com
a mínim amb un morter M-80 . En cas de colꞏlocar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàlꞏlica, aquesta haurà de situar-se
en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la
primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de
cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàlꞏlica o ancoratge
al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada.
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament
vertical): 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
Control i acceptació
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter.
Quan l'acabat és 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 és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.
Amidament i abonament
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es
dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.
3 ENGUIXATS

Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del
qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona
vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no.
Normes d’aplicació
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985.
Components
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres.
Característiques tècniques mínimes
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a
flexotracció i treballabilitat.
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i
treballabilitat
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc...
Aigua.
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
En les arestes es colꞏlocaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada colꞏlocades es realitzarà una mestra a cadascun
dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i
enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs
de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres
forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la
temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.
Fases d’execució
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres,
estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes
estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una
d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues
operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat,
desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.
Control i acceptació
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui
llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàlꞏlics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es
comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de
duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els
valors locals majors que 40.
Amidament i abonament
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat
del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m²,
no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
4 APLACATS
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial rebudes al suport
mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o
no.
Components
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de juntes.
Característiques tècniques mínimes
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i marbres, o de 40 mm
en cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà
fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no presentarà masses terrosas.
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb morter, cartutxos de
resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres
dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor resistència i comportament a
l'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable.
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abraçant el cantell de les
peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un
pivot o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i
profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa.
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors.
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm.
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques de pedra, Pelꞏlícula
anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran practicat les
ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a
assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i
s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid.
Amb tac d'expansió d'ús immediat.
Fases d’execució
Les plaques es colꞏlocaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La subjecció es
confiarà exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els
ancoratges amb trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els orificis practicats
en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de façanes ventiladas, els orificis que han de
practicar-se en l'aïllament per al muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix
aïllament o retallades del mateix adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció
d'espurnes bufadors de soldadura, etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàlꞏliques. Les fusteries, baranes i tot element
de subjecció aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es realitzarà
un extradosat amb morter de ciment en els sòcols i en les peces de major secció.
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats de morter no es
disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm.
Control i acceptació
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis.
Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos.
Comprovació de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 1,00
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
5 PINTATS
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instalꞏlacions, amb preparació
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer.
Components
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra.
Característiques tècniques mínimes
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris,
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc...
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al
tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la
pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocelꞏlulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos,
pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues celꞏlulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc,
resines sintètiques, etc...).
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura.
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin
pols o deixin partícules en suspensió.
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instalꞏlacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic;
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin
dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport.
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal
adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma
laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies.
Superfícies metàlꞏliques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant
raspall metàlꞏlic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície.
Fases d’execució
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat.
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans
d'acabat.
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.

Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és
sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix,
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàlꞏliques.
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.
Laca nitrocelꞏlulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàlꞏliques, una
mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat.
Control i acceptació
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de
brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc...
Amidament i abonament
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat
totalment acabat, i neteja final.
6 ESTUCATS I ESGRAFIATS
Estucats. És un revestiment d’estuc, material que, tradicionalment s’obtenia de barrejar calç, pols de marbre i aigua, i s’aplicava sobre un
arrebossat, sobre superfícies interiors i exteriors o s’utilitzava en el emmotllurat de decoracions arquitectòniques. Actualment hi ha estucs
que s’aconsegueixen a partir d’aglomerants sintètics. S’han considerat dos tipus d’estucats: Estucat en calent, té un acabat brillant
aconseguit brunyint la superfície amb sabó i amb una planxa calenta. Estucat en fred, té un acabat que imita la pedra. Les característiques
i condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats.
Esgrafiats. És un revestiment decoratiu d’una superfície, consistent en aplicar, sobre un fons, una sèrie de capes d’estucs de diferents
colors, que es fan saltar seguint un dibuix prèviament estergit sobre l’última capa, de tal manera que vagin apareixent superfícies de
diferents colors, segons la profunditat dels solcs. Les característiques i condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats.
Components
Morter de ciment, granulat, calç, sorra de marbre, pasta de guix amb cola, morter monocapa i pasta vinílica.
Execució
Condicions prèvies
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes. Ha de tenir un color i una
textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents. Ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una
superfície plana amb angles vius. S'han de respectar els junts estructurals. S'han de deixar els junts de treball fixats per la D.F. En l'acabat
pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport. S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: l’humitat relativa de
l'aire sigui superior al 60% a l’exteriors, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Per a estuc de calç i sorra de marbre, de
resines sintètiques i granulats seleccionats, de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats o de pasta vinílica, la temperatura
ha d’estar dins dels límits de 5°C i 35°C; per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o monocapa:
temperatura a d’estar dins dels límits de 5°C i 30°C. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar els
treballs fets 24 h abans refer les parts afectades.
Per l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 15 dies. Si la
superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, greixos desencofrants, restes de guix ni
eflorescències.
Fases d’execució
Neteja i preparació de la superfície a revestir.
Replanteig de junts horitzontals i verticals. En el cas d'estuc amb especejat en carreus: si el suport no és homogeni, els junts entre
materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla de fibra de vidre plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials.
Estesa o projectat de les pastes. El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb proporció
baixa de ciment. Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Si el suport és un enguixat, ha d'estar
sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha d'admetre lliscat. L'estuc de pasta vinílica i la seva emprimació acrílica no s'han
d'aplicar fins passades 24 h de l'aplicació de l'adhesiu de la base.
Acabat de la superfície. Repàs i neteja final.
Estucat projectat sobre paraments enguixats o arrebossats. Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, greixos,
taques, fissures, parts engrunades ni d'altres imperfeccions. El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa. S'han de corregir i
eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les
eflorescències i les floridures. Estuc de calç o de morter de ciment i additius. S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del
sol. Estuc de calç i sorra de marbre. Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la D.F. una petita proporció de ciment blanc o de
colorants, si ho exigeix l'acabat. Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més a la del lliscat. Aquesta última, s'ha de fer
amb pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb una esquitxada final. Si l'acabat es planxat en
calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o d'altres additius per a millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro
en calent. Estucat pintat. La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec. S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les
capes.
Toleràncies d'execució. Planor de calç i sorra de marbre ± 2, morter monocapa ± 5, pasta de guix amb cola i morter de ciment blanc i sorra
de marbre ± 1 mm/m . Estucat de calç i sorra de marbre. Gruix: - 2 mm, + 4 mm. Estucat de pasta vinílica. La unitat d'obra inclou la capa
d'emprimació acrílica.
Amidament i abonament
m² de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures ≤ 1 m², 0%; Obertures entre 1 i 2 m², 50%; Obertures > 2 m, 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina els retorns (brancals, llindes, etc...). En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
aquests paraments.
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTALꞏLACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL
1 ILꞏLUMINACIÓ
Normes d’aplicació

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instalꞏlacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat
per ilꞏluminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción
9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988.
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004.
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT.
Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en els les instalꞏlacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004.
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de
projectors d’exterior.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
1.1 Interior
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum
emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció
de les llumeneres.
Components
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran
ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants...
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors.
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en
lúmens i l’índex de rendiment de color.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instalꞏlació.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la colꞏlocació. Distància mín. encreuaments amb altres
instalꞏlacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes.
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.
Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva colꞏlocació.
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús
sigui temporal es colꞏlocaran detectors de presència o temporitzadors. Es colꞏlocaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les
especificacions del CTE.
Verificacions
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat
amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents.
Amidament i abonament
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de
difusors, gelosies o reixes.
1.2 Emergència
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la ilꞏluminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que
puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i
mitjans de protecció existents.
Components
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència.
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescència
existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada.
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades.
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs.
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió
d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instalꞏlació.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la colꞏlocació. Distància mín. encreuament amb altres
instalꞏlacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques
i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.

Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva colꞏlocació.
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics.
Verificacions
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts
d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als
locals que alberguin equips generals de les instalꞏlacions de protecció contra incendis.
La instalꞏlació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentació. Es
considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal.
Amidament i abonament
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria
d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material.
SUBSISTEMA SUBMINISTRES
1 AIGUA
Normes d’aplicació
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003.
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi. D 352/2004.
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003.
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya). D 202/98.
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88.
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament
d'instalꞏlacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació
d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 0491:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE.
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998.
Procediment d’actuació de les empreses instalꞏladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les
instalꞏlacions regulades pel reglament d’instalꞏlacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques
complementaries. O 3.06.99.
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1.
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974.
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD
919/2006.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de subministrar
aigua a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades
que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la
continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas
de captació pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria.
Components
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1)
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el
pas a l’escomesa.
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general.
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat.
A més poden comptar amb altres components com ara:

Vàlvules reductores
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern colꞏlocades en paralꞏlel. Ha d’estar ubicat en un
recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors.
Pericons de registre amb tapa
Materials auxiliars: maons, morters, formigons...
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la instalꞏlació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la
Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons: material, dimensions.
Execució
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a
les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instalꞏlació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques
adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003.
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat,
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel
seu manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació
de gel al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies
mínimes dels tubs amb altres instalꞏlacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa
vigent. Els tubs no s’han d’instalꞏlar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es
colꞏlocarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la instalꞏlació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable
adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny
interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure
les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic.
Control i acceptació
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges.
Pericons: disposició, colꞏlocació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa.
Verificacions
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè.
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges.
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat.
Proves de les instalꞏlacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió
no han de variar alments en 4 hores.
Un cop realitzada la posada en servei de la instalꞏlació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització de les
obres. Prova final de tota la instalꞏlació durant 24 hores.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat;
3
m el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.
ut l’escomesa d’aigua.
1.2 Instalꞏlació interior
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de distribuir l’aigua
dins l’edifici fins al punt de consum.
Els materials que es facin servir a la instalꞏlació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua.
Components
Per a la instalꞏlació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador.
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua.
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil.
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no
plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions.
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes
Per a la instalꞏlació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver comptador d’ACS
per a cada abonat.
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom.
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat.
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques.
Escalfador instantani d’ACS a gas:
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques.
Dipòsits acumuladors d’ACS.
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule.
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la instalꞏlació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de
la normativa legal vigent.
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents llocs:
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic i
abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués.
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa a
cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum.
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m.

Control i acceptació
Comptadors: Cabal, diàmetre.
Tubs, accessoris i elements de la instalꞏlació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.
Aïllaments: material i característiques físiques.
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material
Execució
Condicions prèvies
En general, l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat,
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel
seu manteniment i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han
d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instalꞏlat dins d'una
cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'ilꞏluminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa
d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instalꞏlar i
manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha
de quedar instalꞏlada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a
la D.T. Toleràncies d'instalꞏlació: Posició: ± 20 mm.
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats
aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix
adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la
transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una
beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o
purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com
verticals, serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es colꞏlocarà el passamur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la
xarxa absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la instalꞏlació; es faran tenint en compte el material i les seves
característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços
mecànics. En el traçat de la instalꞏlació es colꞏlocaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es colꞏlocaran a la distància
recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en
l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instalꞏlacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en
els encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar
els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut.
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i ferhi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de
depuració bacteriològic i desprès rentar-la.
Aïllament. És el material de recobriment que es colꞏloca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, condensacions o
corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de colꞏlocar l’aïllament, s'ha de netejar la
superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva
colꞏlocació no ha d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura.
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instalꞏlació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de
quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu
suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta
ha d'estar colꞏlocat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instalꞏlació: Nivell:
± 10 mm
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida,
embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació.
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, colꞏlocat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de
diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que
l'envolten, de manera que es pugui instalꞏlar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu
antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites,
cal que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instalꞏlar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la
prova d'instalꞏlació. L'instalꞏlador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar
l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la
connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una
vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar
uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instalꞏlació cal
replantejar la seva ubicació. Un cop instalꞏlat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de
quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en
el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de
ser roscades i amb el junt de material elàstic.
Control i acceptació
Instalꞏlació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com vistes.
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions.
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Colꞏlocació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió).
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos).
Verificacions
Proves de les instalꞏlacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió
no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instalꞏlació durant 24 hores.

Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instalꞏlats.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació.
En instalꞏlacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit a la tº
fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº
a la xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.
Amidament i abonament
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament
instalꞏlat i comprovat.
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera.
1.3 Rec
És la instalꞏlació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies enjardinades. Aquesta instalꞏlació també pot
distribuir l’aigua de pluja que prèviament s’ha emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema és automàtic tindrà un programador i la connexió
elèctrica a les electrovàlvules.
Els materials que es facin servir a la instalꞏlació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix s’hauran d’ajustar als requisits
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua.
Components
Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE)
Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals de la instalꞏlació de sortida de l’aigua depenent del tipus de rec desitjat.
Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec en les hores més adients del dia.
Execució
Condicions prèvies
En general, l’execució de la instalꞏlació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre
ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls
molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu
manteniment i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han
d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior.
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb
altres instalꞏlacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa legal vigent.
El suport dels tubs de la instalꞏlació seran rases amb llit de recolzament de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub.
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F.
Boques de rec. Abans de la instalꞏlació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. No han d'estar separades entre
elles més de 50 m de distància.
Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. La fixació ha de quedar
sòlidament executada de manera que no es pugui moure. La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dintre
de la carcassa i enrasada amb el paviment mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball. Les unions
han de ser estanques a la pressió de treball. L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament. L'aparell ha de
cobrir la zona de rec a la que està destinat.
Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. La caixa ha de quedar fixada
sòlidament al parament o element fix en el que es colꞏloqui i ha d’estar colꞏlocada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient
ilꞏluminació. La posició serà fixada a la D.F. Quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric. Es comprovarà el funcionament del
programador i es farà una inspecció ocular per detectar possibles defectes de fabricació, transport o manipulació.
Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. L'estanquitat de les unions roscades s'ha
d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. Abans de la instalꞏlació de la vàlvula s'han
de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure
en el moment d'executar les unions. Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat.
Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instalꞏlar i manipular. Les connexions
han de ser per rosca. Les unions han de ser completament estanques. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la
indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació.
Control i acceptació
Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports.
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions. Característiques de canonades i de vàlvules.
Prova final de tota la instalꞏlació durant 24 hores.
Verificacions
Proves de les instalꞏlacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió
no han de variar almenys en 4 hores.
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instalꞏlats.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació.
Amidament i abonament
ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instalꞏlat i
comprovat.
ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres.

SUBSISTEMA EVACUACIÓ
1 LÍQUIDS

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR,
Protecció enfront del soroll.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas
UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de
polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según
norma UNE 127010:1995 EX.

UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965.
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.
Peces d'acer galvanitzat:
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002.

UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
Canal exterior d'acer galvanitzat:
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.
Sobre llit d'assentament de formigó:
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE
EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la
xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici.
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa,
cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues
xarxes interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa
general de sanejament.
Components
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè.
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub.
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per
absorbir moviments.
Control i acceptació
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Execució
Generalitats
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a
les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per
la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb
altres instalꞏlacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
Tubs soterrats: Colꞏlocació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable.
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta
entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la
pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El
pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la
rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior
del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i
de les variacions tèrmiques. Un cop instalꞏlada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les
proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres
compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb
trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova
d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub

en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara
disgregacions o buits a la massa.
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt
tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de
ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que
s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el
seu moviment.
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant.
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa
han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la
solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de
desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de
colꞏlocar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix
uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres
defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10
cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les
parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C
sense pluja. Les peces ceràmiques per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència
prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja
canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del
formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm,
dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<=
16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha
de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de
compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una
temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de colꞏlocar sense que rebin cops. Per
parets de maó: Els maons per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha
d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El
lliscat s'ha de fer en una sola operació.
Control i acceptació
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals.
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Verificacions
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció
i d’elevació i control.
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat.
3
m el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre.
ut pericons i tapes de registre.
m² parets del pou de registre.
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà
de ser sempre separativa en pluvials i negres.
Components
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons
sifònics.
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o
polipropilè.
Colꞏlectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat.
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de
coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica.
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb
vàlvules d’aireació-ventilació.
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces
de ceràmica.
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics.
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes.
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges.
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instalꞏlarà quan hi hagi part de la instalꞏlació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió
a la xarxa de sanejament.
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instalꞏlaran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es
sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per
absorbir moviments.
Control i acceptació
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.

Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la
instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han
d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Tancaments hidràulics.
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell
sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus,
zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada
sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell
que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la
reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar
sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de
la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons
sifònics. Les peces ceràmiques per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat
s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans
s'ha d'humitejar la superfície.
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir
una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instalꞏlats mai no han de ser horitzontals o en
contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instalꞏlació no ha d'alterar les
característiques de l'element.
Colꞏlectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha
de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia
entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per
mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el
sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es
protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10
plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de
desviació serà de 60º. Els trams instalꞏlats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2.
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no
s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis
direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa,
zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que
el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la
ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si
la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE.
Canals: Generalitats. La colꞏlocació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà
del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La
unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de
fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química.
Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha
de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar
colꞏlocades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible
amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han
d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600
cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc,
alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de
ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense
estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure,
castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament
entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte
amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament
ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució:
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ±
5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total.
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de colꞏlocar a trencajunt i les
filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors
han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1
cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la

fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que
no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colꞏlocats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel
fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i
no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa colꞏlocada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La
base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de
fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar
amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a
pressió sobre la làmina. Element colꞏlocat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la colꞏlocació del bastiment i de la reixa
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa
acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ±
5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de
l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la
reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el
bastiment a tot el seu perímetre. La reixa colꞏlocada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé
produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el
bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de colꞏlocació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides pel material.
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a
les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han
de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm.
Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa
sifònica ha de quedar cobert per la tapa.
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació
elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de
quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paralꞏlela a l'eix des
de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament
estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions
s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els
eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de
ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies
d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la
vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les
unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer
sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instalꞏlació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els
protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.
Control i acceptació
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions.
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels
canals, baixants i xarxa de ventilació.
Verificacions
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i
comprovació dels tancaments hidràulics.
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum.
Amidament i abonament
ml tubs petita evacuació, colꞏlectors, baixants, canals, canals amb reixa.
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules.
1.3 Depuració
És la instalꞏlació de tractament d’aigües residuals de tipus domèstic, procedents de la xarxa d’evacuació o sanejament. Cal un sistema de
depuració quan no hi hagi xarxa urbana disponible on connectar-se. Estan prohibides les foses sèptiques.
Components
Cambra de greixos: Rep les aigües residuals no fecals. S’utilitza per la separació de greixos i olis.
Fosa sèptica prèvia: Rep les aigües provinents del pou de registre. Està formada per 3 compartiments.
Fosa de decantació-digestió: Rep l’aigua residual, provinent del pou de registre.
Rasa filtrant: S’utilitza si els terrenys són permeables per a la depuració per aireació.
Pous filtrants. Rep el flux provinent del pericò de repartiment.
Filtres de sorra: S’utilitza per a la depuració per aireació i per a la decantació de matèries orgàniques.
Pous de registre: Rep les aigües residuals fecals i les provinents de la cambra de greixos.
Pericons de repartiment: Rep el flux provinent de la fosa sèptica prèvia.
Tubs i accessoris: Són els tubs que condueixen les aigües residuals a l’interior de les plantes depuradores.
Bombes d’elevació: S’utilitza quan la cota d’entrada sigui més gran que la cota de connexió a la xarxa o per l’elevació de les aigües.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos. Els tubs, resistència a les càrregues externes, flexibilitat
per absorbir moviments.
Control i acceptació
Tubs, accessoris i bombes: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.

Pericons, foses i resta d’elements: disposició, material i dimensions.
Execució
Generalitats
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a
les instruccions de la D.F. En general l’execució de la instalꞏlació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga
durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Les rases han de seguir el traçat correcte
alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instalꞏlacions com ara aigua, gas,
electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
Cambra de greixos: Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i
dinàmiques a les que estarà sotmesa en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les
operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge
és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de
quedar cobert per la tapa.
Fosa sèptica prèvia, fosa de decantació-digestió: Es situarà soterrada amb un llosa superior a una profunditat de 60cm respecte a la
superfície del terreny. La solució constructiva pot substituir-se per una prefabricada que permeti obtenir els mateixos resultats.
Rasa filtrant: El seu pendent estarà comprès entre el 15% i el 30%. La longitud serà com a màxim de 30m. La distància mínima entre
eixos de les rases serà de 2m. El pendent dels tubs dels filtres de sorra serà constant i estarà compresa entre el 15% i el 30%. Si no es
construeix in situ, el filtre de sorra es pot substituir per un prefabricat que permeti obtenir els mateixos resultats.
Control i acceptació
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.
Comprovació de : vàlvules de desguàs, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació.
Verificacions
Tubs i rases: Profunditat, pendents, replè i gruix del llit de recolzament.
Pericons i pous: Disposició, acabat interior, segellat, tapes de registre.
Filtres: Granulometria de l’àrid.
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum.
Amidament i abonament
ml el tub i rases, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat.
3
m el llit dels tubs, l’anivellament, el reomplert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre, filtres.
ut pericons i tapes de registre, bombes.
2
m parets i soleres del pou de registre i fosa.
2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació per la evacuació de fums i gasos resultants de la combustió en aparells de calefacció i/o
aigua calenta, d’ús no industrial.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. DB-Hr, Protecció enfront del soroll.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985.
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica.
Espesores. Uniones. Refuerzos. UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes. UNE 100104:1988 Climatización. Conductos
de chapa metálica. Pruebas de recepción. UNE 123001:1994 Chimeneas. Cálculo y diseño. UNE 123002:1995 Chimeneas. Chimeneas
modulares metálicas.
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD
919/2006.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Conductes: Poden ser de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, alumini rígid o flexible.
Xemeneies: Poden estar formades per conductes metàlꞏlics de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, etc.
Barret de xemeneia: Element final de sortida de fums de la xemeneia.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per el correcte funcionament dels components de la instalꞏlació.
Control i acceptació
Conductes, xemeneies i barret: Dimensions i material.
Execució
Conductes: Generalitats. La situació del conducte ha de ser la reflectida a la D.T. o la indicada per la D.F. Els conductes horitzontals han
de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%. Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions
d'altres instalꞏlacions mecàniques o elèctriques ni ser travessats per aquestes. El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les
dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del
conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu propi pes. Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de
tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de colꞏlocar a prop de les unions entre els trams. Les unions entre els
conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer

directament. Els accessoris han d'estar normalitzats. A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins del conducte 1 o 2 cm.
Si el tub ha d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub per a facilitar la
circulació de l'aire. El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm
més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs
ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible. Els conductes verticals es
suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical. La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant
cargols autoroscants o reblons. Distància màxima entre suports horitzontals (UNE 100-103): Ha de complir la distància màxima permesa
entre suports verticals: per a conductes de fins a 800mm de diàmetre: =< 8 m, per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm: =< 4 m.
Toleràncies d'instalꞏlació: aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada: distancia
entre suports: trams horitzontals: <= 3,5 m, trams verticals: <= 8 m. Conductes d'alumini flexible: distància entre suports: trams
horitzontals: <= 1,5 m, trams verticals: <= 3 m. Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a
cinc vegades per a instalꞏlar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior. Abans de començar els treballs de
muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva
colꞏlocació. Xemeneies: Generalitats: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La xemeneia
no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja siguin suports, tubs d'altres instalꞏlacions, etc. No
pot travessar tancaments tallafocs de l'edifici. Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que
anirà unida únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la xemeneia. Les xemeneies que tinguin un
recorregut per l'interior de l'edifici han d'estar situades a dintre d'una caixa d'obra hermèticament tancada cap als locals per on passi. Les
parets de la caixa tindran una classificació respecte la reacció al foc determinada d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1, i una
resistència acústica de 40 dB com a mínim. Es procurarà que la cambra d'aire que queda entre les parets de la xemeneia i de la caixa
d'obra estigui en comunicació amb l'ambient exterior. Es tindrà especial cura de que la caixa de la xemeneia no perdi la seva continuïtat
en els punts d'encontre amb els sostres, pas a través de la coberta i altres singularitats de la construcció. Diferència temperatura
superficial parets pròximes i temperatura ambient: <= 5°C.Temperatura superficial parets pròximes: <= 28°C. Toleràncies d'instalꞏlació:
aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Tram horitzontal: Ha de ser el més curt possible i fàcilment accessible en tota la seva llargària per tal de
facilitar-ne les operacions de neteja. Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap a la connexió amb el tram vertical o el generador per tal de
facilitar la recollida dels condensats que es formen durant les arrencades. S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció
en el tram horitzontal. Quan aquests siguin imprescindibles, es dissenyaran amb un radi de curvatura igual o superior al diàmetre hidràulic
de la canonada en aquest tram. Els canvis de secció es faran amb peces excèntriques amb la seva generatriu superior enrasada amb la
resta del tram. L'angle de divergència ha de ser inferior a 15°.Tram vertical: La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà
preferentment amb una peça en T amb angle sobre la horitzontal entre 30° i 60°, per tal d'evitar la formació de turbulències. La base del
tram vertical disposarà d'una zona de recollida de sutge, condensats i aigua de pluja, proveïda d'un registre de neteja i un maniguet de
drenatge de 20 mm de llargària com a mínim. Aquest maniguet es connectarà a la xarxa de sanejament mitjançant un tub. En el tram
vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. Si són necessaris, els canvis de direcció es faran amb radis de curvatura iguals o
superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram, i els canvis de secció amb angles de divergència iguals o
inferiors a 15°. Boca de sortida: La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació produïda per
gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones. La xemeneia ha de complir les distàncies mínimes
des de la seva boca (sense considerar el capellet) als obstacles més propers segons les especificacions de la norma UNE 123-001-94. El
capellet ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums. Accessoris: S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció,
exceptuant la sortida de les calderes. Els registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles. La xemeneia ha de disposar d'orificis
de mesura i control de les condicions de la combustió en els següents punts: a la sortida de cada generador i a una distància entre 1 i 4 m
de la boca de sortida.
Barret de xemeneia: Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. El
muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la D.T. del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris
corresponen a les especificades al projecte. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Control i acceptació
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes.
Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura d’aire.
Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant la presència
de fum. Posta en marxa manual i automàtica.
Verificacions
Conductes: Unió de les peces i subjecció.
Xemeneies: Aplomat , alçada i subjecció.
Barret de xemeneia: Subjecció.
Amidament i abonament
Conductes i xemeneies: Per metre lineal de llargària instalꞏlada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

SUBSISTEMA SEGURETAT
1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió d’alarma als
ocupants de l’edifici.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o
enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per ilꞏluminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93.
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes. RD
1942/1993.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de
seguridad. Vías de evacuación.

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual.
Sistema de columna seca: Instalꞏlació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, columna ascendent
d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament.
Sistema de boques d’incendi: Instalꞏlació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment d’aigua, xarxa de
canonades i Boca d’Incendi Equipada.
Sistema de detecció i alarma: Instalꞏlació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està formada
per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent.
Sistema d’extinció automàtica: Instalꞏlació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està formada per: presa
d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instalꞏlació de protecció i extinció
d’incendis.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instalꞏlació i les corresponents a les especificades en les normes UNE
corresponent a cada component.
Control i acceptació
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a
l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials.
Execució
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o,
en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària
sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3
mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari
ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar colꞏlocat sobre el seu suport
mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's.
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu
defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la
vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament
de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30
mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al
costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les
frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar
tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de
45mm amb tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la
indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer
únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal
aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha
d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre
perpendicularment o paralꞏlelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o
del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar
convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del
tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre.
Toleràncies d'instalꞏlació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha
d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres
elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les
vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar
connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de
quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3
mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol:
300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La
porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes
corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la D.T.
o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han
de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si
cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a
través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha
d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre
perpendicularment o paralꞏlelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o
del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar
convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del
tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre.

Toleràncies d'instalꞏlació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha
d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres
elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45
amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la
paret, connexió a la xarxa d'alimentació, colꞏlocació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha
de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els
enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat
sòlidament. Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3
mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni
malmetre la rosca.
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els
costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de
detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les
característiques de l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum,
termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha
de fixar sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors autònoms de
CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats
a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha
de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que
els correspon, d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs de muntatge,
es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de
comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris
adequats. Un cop instalꞏlat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa
elèctrica: veure capítol corresponent a electricitat.
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un estudi o projecte
específic.
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del
pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions
han de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les
tapes corresponents.
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a la D.T., amb les
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir colꞏlocats i cargolats tots els visos previstos per la seva
fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla
vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de colꞏlocar ha d'estar
totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la colꞏlocació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la.
S'han d'utilitzar els forats existents.
Control i acceptació
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instalꞏlació, mànegues i ruixadors, així com la seva ubicació i
muntatge. Instalꞏlació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i
prova de funcionament dels detectors i de la central.
Verificacions
Elements: Tipus, colꞏlocació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència mecànica abans de
la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis.
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: característiques i muntatge.
Amidament i abonament
ut els elements.
ml els tubs.
2 PROTECCIÓ AL LLAMP
Sistema extern de protecció al llamp amb la finalitat de captar el corrent de descàrrega atmosfèrica i conduir-la fins a la posta a terra.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006.CTE DB SU 8, Seguretat enfront al risc causat per l'acció del llamp. DB-HR, Protecció enfront
del soroll.
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT), Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.
UNE. UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo. Parte 1: Principios generales.
Components
Captadors: Capten el corrent extern. Poden ser puntes Franklin, malles conductores o parallamps amb puntes actives.
Derivadors o conductes de baixada: Condueixen el corrent de descàrrega atmosfèrica des dels captadors fins a la xarxa de connexió a
terra.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instalꞏlació.
Control i acceptació
Captadors i derivadors: Dimensions i material.
Execució
Captadors: Franklin. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies d'instalꞏlació:
posició: ± 50 mm, aplomat: ± 20 mm. Muntat superficialment a paret, els dos suports s'han d'encastar sòlidament a la paret i han de
quedar ben aplomats perquè el pal, un cop instalꞏlat, quedi vertical. Distància entre cada dos suports: >= 700 mm. Muntat sobre sòcol, el
sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat perquè el pal, un cop instalꞏlat, quedi vertical. El cable de connexió a
terra ha de sortir a través de la base, encastat en el paviment. El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la
peça d'adaptació i amb el cable de connexió a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per l'interior del pal.

Derivadors o conductes de baixada: Via d’espurnes. Ha de quedar connectada a la instalꞏlació de protecció contra els llamps. Tots els
materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han
d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. No s'han de transmetre
esforços a les connexions elèctriques. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Tots els
elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen
a les especificades al projecte. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques dels elements. Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà
a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara: embalatges, retalls de tubs, etc.
Amidament i abonament
ut els captadors.
ml els derivadors o conductes de baixada.
3 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació per a la detecció i la transmissió d’alarma contra intrusió als edificis.
Normes d’aplicació
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
Components
Detectors d’infraroigs: Són aparells que detecten la presència de persones dins de l’edifici.
Contactes: Es colꞏloquen a les portes i poden ser magnètics o de vibració.
Central de seguretat: Rep la informació dels detectors i els contactes.
Sirenes: Porta un senyal lluminós i es colꞏloca a l’exterior de l’edifici.
Marcadors telefònics: Poden anar amb alimentació o sense, i poden ser programables.
Conductors: Seran blindats i apantallats colꞏlocats amb tub.
Senyalització amb rètols: Plaques de senyalització dels diferents components de la instalꞏlació.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instalꞏlació i les corresponents a les especificades en les normes UNE
corresponents a cada component.
Control i acceptació
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a
l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. La posició dels elements ha de ser la indicada a
la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F.
Execució
En general la base de tots els elements ha de quedar fixada sòlidament mitjançant tacs i visos. Ha d'estar fixada i en posició vertical i
quedarà amb els costats aplomats i anivellats.
Detectors: Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de protegir. Ha de
quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de detecció, a 24 V. La tolerància
d'instalꞏlació serà de ± 30 mm. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'aparell a la superfície, connexió a
la xarxa elèctrica de detecció i prova de servei.
Contactes: Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de detecció, a
24V. El contacte magnètic s'instalꞏlarà en el costat corresponent a la zona protegida. L'interruptor i l'imant estaran colꞏlocats enfrontats a
una distància d'1 a 12 mm, un sobre la part fixa i l'altre sobre la part mòbil. Si són encastats, els contactes han d'anar colꞏlocats dins els
forats oportuns practicats al parament.
Central de seguretat: Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des del paviment:
1200 mm. Les toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3mm.
Sirenes: Han de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Marcadors telefònics: S'ha de muntar en un lloc de fàcil accés per a l'usuari. Estarà connectat perfectament a la línia telefònica.
Conductors: La seva fixació al parament ha de quedar alineada paralꞏlelament al sostre o al paviment. El conductor ha de penetrar dins de
les caixes de derivació i les de mecanismes. No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de
mecanismes. Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019). Penetració del
conductor dins de les caixes >= 10 cm. Toleràncies d'instalꞏlació: Penetració del conductor dins de les caixes: ± 10 mm.
Senyalització amb rètols: Ha de tenir colꞏlocats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar
en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Toleràncies
d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm.
Control i acceptació
Elements: Tipus, colꞏlocació, fixació i situació.
Conductors: Material, diàmetre i subjecció.
Verificacions
Secció dels conductors elèctrics i diàmetre dels tubs de protecció.
Amidament i abonament
ut els elements.
ml els conductors.
SUBSISTEMA CONNEXIONS
1 ELECTRICITAT
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront
del soroll.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en les instalꞏlacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988.
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82.

Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84.
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energia eléctrica. RD 1955/2000.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984.
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988.
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instalꞏlació.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de
connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i
regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal
de realitzar correctament la connexió. Tota la instalꞏlació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instalꞏlació. Tota
la instalꞏlació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos.
Components
Els components de la connexió a xarxa seran els següents:
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció.
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les
instalꞏlacions elèctriques dels usuaris.
Característiques tècniques mínimes.
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis.
Els materials que s’utilitzin a la instalꞏlació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Caixa general de protecció: material i dimensions.
Execució
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a
les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la
instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys.
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs
amb altres instalꞏlacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
El suport dels tubs de la instalꞏlació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub.
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar
net de residus, vegetació i aigua.
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instalꞏlació
constarà d’una única CGP o més. La colꞏlocació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda
amb la via pública es colꞏlocarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes
mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà
de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret
ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la
caixa. Toleràncies d’instalꞏlació + - 20mm i aplomat + - 2%.
Control i acceptació
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i
ancoratges.
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, colꞏlocació i distàncies.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instalꞏlació
encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.
Verificacions
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.
Caixa general de protecció: Alçada de colꞏlocació, distàncies altres instalꞏlacions i connexions.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat;
3
m el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.
ut de la caixa general de protecció.

1.2 Instalꞏlació comunitària i interior
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva
funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instalꞏlació assolirà el màxim
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per
avaries afectin el mínim possible de parts de la instalꞏlació. Tota la instalꞏlació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars,
instalꞏlacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de
materials, etc.
Components
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini.
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instalꞏlació d’usuari.
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la colꞏlocació dels comptadors de tots els abonats d’un
mateix edifici.
Està compost per aquests elements:
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris.
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes
per tallacircuits.
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora.
Derivació individual: Part de la instalꞏlació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es colꞏloquen en una instalꞏlació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari
de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instalꞏlació.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits.
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID),
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors.
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials.
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector.
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb
muntatge encastat o superficial.
Mecanismes: Són els elements finals de la instalꞏlació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats
superficialment.
Característiques tècniques mínimes.
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats.
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i ilꞏluminació
suficient.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de
subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació.
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit.
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV.
Control i acceptació
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR.
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT.
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.
La resta de components de la instalꞏlació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del
fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la
instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Han
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb
tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres
adequats. Es procedirà a la colꞏlocació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a
mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini.
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instalꞏlació que no siguin
elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i
ilꞏluminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en
un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es colꞏlocarà una bunera a
l’interior connectada a la xarxa de sanejament.
Comptadors: S'han d'instalꞏlar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de
colꞏlocació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau
d'electrificació s'ha d'instalꞏlar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics)
necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de colꞏlocar els fusibles de seguretat. Un cop
instalꞏlat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor
de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el
mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es colꞏloca muntat superficialment, l'element
ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es colꞏloca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que
ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies
d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%.
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà colꞏlocat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es colꞏloquin al quadre
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns
corresponents. Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es colꞏloca a pressió

ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme
de fixació disposat per a tal fi. Quan es colꞏloca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també
aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser
capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun
paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En
el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament,
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm,
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar
el tractament superficial. Toleràncies d'instalꞏlació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o
recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base
amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols
o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al
conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts
sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instalꞏlació:
nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total.
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega,
sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents: Cables UNE RFV,
RV, RZ1K per anar colꞏlocats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les
operacions següents: estesa, colꞏlocació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els
empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament
o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats
no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instalꞏlació. RVK O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant
anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de
derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim
de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del
conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instalꞏlació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K
superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paralꞏlelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al
projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm.
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la
documentació tècnica. Si la caixa és metàlꞏlica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20
mm, aplomat: ± 2%.
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa.
Toleràncies d'instalꞏlació: Posició: ± 20 mm. Un cop instalꞏlat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de
cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es colꞏloca muntat superficialment, l'element ha
de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es colꞏloca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha
de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies
d'instalꞏlació: aplomat: ± 2%
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la colꞏlocació.
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases
i caixes en la instalꞏlació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors,
automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves
proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de
força; Comprovació de la resta de circuits de la instalꞏlació enllestida.
Verificacions
Proves de funcionament de la instalꞏlació. Potència contractada, tensió a la instalꞏlació.
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació,
mecanismes.
1.3 Posta a terra
És la instalꞏlació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents de
defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en
projecte, les parts metàlꞏliques dels dipòsits de gasoil, instalꞏlacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.
Components
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció
catòdica o de fosa de ferro.
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió.
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny.

Arquetes de connexió.
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible.
Placa o piqueta de connexió a terra.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els
materials s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Un cop instalꞏlat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.)
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instalꞏlat i connectat a la xarxa no han de ser
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i
quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es colꞏloca muntat
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc
accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de
la presa de terra. Les instalꞏlacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment
distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg.
Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar colꞏlocat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable
per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors
dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del
circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que
el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m.
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou
de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal
d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de
terra no serà interromput per a la colꞏlocació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres
elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
Colꞏlocat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de
canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instalꞏlat al fons de rases
reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior
del cable en mm.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
Amidament i abonament
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra.
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra
2 TELECOMUNICACIONS
Normes d’aplicació
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instalꞏlació.
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999.
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions
per cable. D. 116/2000.
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèlꞏlit. D. 117/2000.
Reglament del registre d'instalꞏladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002.
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD
401/2003.
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99.
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD
401/2003, Orden CTE/1296/2003.
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa al
visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974.
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004.
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06.
Antenas parabólicas. RD 1201/1986.
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. D.
172/99.
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

2.1 Antenes
És la instalꞏlació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de televisió procedents d’emissions terrestres o de
satèlꞏlit.
Components
Pals: Elements suport de les antenes.
Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèlꞏlit.
Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment o encastats.
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb
muntatge encastat o superficial.
Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors reunits amb o sense recobriment protector.
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instalꞏlació interior. Aniran encastats o muntats superficialment.
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la instalꞏlació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements que composen la instalꞏlació.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la
instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han
d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements. Cal tenir en compte la compatibilitat electromagnètica de la
instalꞏlació, seguint les especificacions equipotencials i apantallament, entre sistemes en l’interior dels recintes de telecomunicacions.
Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i ancoratges que siguin necessaris. El pal ha de
ser vertical i connectat a la xarxa de terres de l’edifici amb cable de 6mm. L’alçària màx. del pal serà de 6 metres.
Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel pes del pal, el de les
antenes i l'acció del vent sigui <= 160 m kg.
Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàlꞏlic directe amb el pal. Cal colꞏlocar una antena per a cada canal captat i
transmès a l’equip d’amplificació. Hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: situats a menys de 20 m d'alçària: 130 km/h ;
situats a més de 20 m d'alçària: 150 km/h.
Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels agents atmosfèrics. Es colꞏlocarà un punt de llum incandescent de 60 W amb
corrent monofàsic per a treballs de manteniment. El conjunt metàlꞏlic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució han de
connectar-se a terra. Distància dels conductors d'enllaç al peu del pal: <= 8 m. Alçària part inferior de l'equip a la part accessible per
manteniment: <= 2 m. Distància del llum a la part superior de l'equip: <= 0,2 m. Secció conductors a terra: >= 2 mm2
Caixes de derivació: S'han d'instalꞏlar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de manteniment sense
necessitat d'entrar a l'habitatge o local i protegides dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.).A cada habitatge o local ha d'entrar una
derivació provinent d'aquesta caixa. Les derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms.
Distància caixa al sostre (d): 19 cm <= d <= 21 cm
Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis de secció s'han
d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt
i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels habitatges, s'ha de colꞏlocar protegit dins d'un
tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè a la instalꞏlació de l'antena. Les connexions del cable
coaxial amb els diferents elements s'han de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada.
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instalꞏlació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha de ser
la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distància presa al paviment (d): 19 cm
<= d <= 21 cm. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la colꞏlocació.
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en
caixes. Enrasat de tapes amb paraments.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc.
Verificacions
Proves de funcionament de la instalꞏlació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en contacte metàlꞏlic directe amb el pal.
L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència de punt de llum i base d’endoll per l’alimentador. Les connexions aniran
protegides sota tub. Les connexions es faran amb cable coaxial.
Amidament i abonament
ml conductors coaxials.
ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, pressa de senyal.
2.2 Telecomunicació per cable
És la instalꞏlació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telecomunicacions per cable, des de la
xarxa d’alimentació dels diferents operadors del servei fins a la presa dels usuaris.
Components
Xarxa d’alimentació:
Per cable:
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instalꞏlació.
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instalꞏlacions de Telecomunicacions inferior.(RITI)
Per mitjans radioelèctrics:
Elements de captació de coberta.
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instalꞏlacions de Telecomunicacions superior.(RITS)
Equips de recepció i processat de la senyal.
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI.

Xarxa de distribució:
Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al registre d’usuari.
Elements de connexió:
Punt de distribució final: Interconnexió
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instalꞏlació dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta i vídeo sota demanda.
La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el cablejat de la xarxa de
distribució.
Control i acceptació
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la instalꞏlació.
Sobretot els que fan referència a l’annex III i en el punt 6 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris,
armaris d’enllaç i punt final de la xarxa i presa.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han
d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Un cop instalꞏlat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.) Els recintes d’instalꞏlacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i desguassos es garantirà la
seva protecció enfront de la humitat. Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instalꞏlació s’aplicarà el previst en el punt 7 de
l’annex IV del Reial Decret 279/1999.
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el número de PAU. Disposarà de 2
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es
situarà al mur de façana segons indicació de la companyia.
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada.
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris.
Cables de canalització principal: Es colꞏlocaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de
40x40x40cm.
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instalꞏlació interior de l’usuari. Poden ser de plàstic,
corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instalꞏlat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de
diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà
també la unió entre el RITS i el RITI.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes.
Enrasat de tapes amb paraments.
Verificacions
Muntatge dels equips i aparells i colꞏlocació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix.
Amidament i abonament
ut pericó, elements de captació..
ml canalitzacions, cables punts de connexió.
2.3 Telefonia
És la instalꞏlació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic, des de l’escomesa de la
companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI).
Components
Xarxa d’alimentació:
Per cable:
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instalꞏlació.
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instalꞏlacions de Telecomunicacions inferior.(RITI)
Per mitjans radioelèctrics:
Elements de captació de coberta
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instalꞏlacions de Telecomunicacions superior.(RITS)
Equips de recepció i processat de la senyal.
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI.
Xarxa de distribució:
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al registre secundari.
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior.
Xarxa de dispersió:
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o punt de distribució
fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies RDSI).
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior.
Xarxa interior d’usuari:
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa. Poden ser 1 o 2 parells.
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior.
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal.
Regletes de connexió.
Preses de senyal: punt final de la instalꞏlació a l’interior de la unitat privativa.
Control i acceptació
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els components de la instalꞏlació. Les
característiques i limitacions es complementen amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics relatius a les ICT per la
connexió d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI).
Execució
Condicions prèvies

En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han
d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Un cop instalꞏlat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instalꞏlació s’aplicarà el previst en el punt 8 de
l’annex II del Reial Decret 279/1999.
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el número de PAU. Disposarà de 2
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat,
es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia.
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada.
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris.
Cables de canalització principal: Es colꞏlocaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de
40x40x40cm.
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instalꞏlació interior de usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o
llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instalꞏlat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o
corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió
entre el RITS i el RITI.
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instalꞏlació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha
de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres
serveis: 5 cm.
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes.
Enrasat de tapes amb paraments.
Verificacions
Muntatge dels equips i aparells i colꞏlocació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix.
Amidament i abonament
ut pericó i pressa.
ml canalitzacions, cables punts de connexió.
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES
1 APARELLS SANITARIS
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament d'aigua freda i calenta
amb aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa de sanejament.
Components
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, colꞏlocats de diferents maneres, sistemes de fixació
utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva resistència. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer,
resines, fosa.
Característiques tècniques mínimes
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el
forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El suport serà el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas
d’aigüeres i lavabos encastats serà el propi moble.
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions subministrades pel fabricant.
Control i acceptació
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els certificats corresponents, es comprovaran
les seves característiques aparents, verificant la no existència de desperfectes. Control de recepció de distintius de qualitat, i control de
recepció amb els assaigs especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haurà entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels
aparells sanitaris amb el guix.
Execució
Condicions prèvies
Estaran executades les instalꞏlacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la colꞏlocació dels aparells sanitaris i posterior
colꞏlocació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No hi haurà contacte
entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.
Fases d'execució
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la colꞏlocació i l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la D.T., i es procedirà
al marcat per un instalꞏlador autoritzat d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció.
Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se segellaran amb silicona
neutra o pasta selladora, igual que els junts d'unió amb les aixetes. Els aparells metàlꞏlics, tindran instalꞏlada presa de terra amb cable de
coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica. S'ha de garantir l'estanqueitat 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 vertical.
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament.
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements suport.
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es connectaran amb la
instalꞏlació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua hauran d'abocar
lliurement a una distància mínima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, o del nivell màxim del sobreeixidor. Els mecanismes
d'alimentació de cisternes, que comportin un tub d'abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un dispositiu
d’antiretorn.
Toleràncies d'execució. En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: nivell 10 mm i caiguda frontal respecte al plànol
horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.
Control i acceptació
Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les aixetes. El nivell definitiu de la
banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre revestiment i la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se segellarà amb
silicona neutra.Comprovació cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, romandran precintats o si escau es precintaran

evitant la seva utilització i protegint-los de materials agressius, impactes, humitat i brutícia.
Amidament i abonament
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instalꞏlació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos aixetes i desguassos.

___________________, ____ de _________________ del 20___
Arquitecte collegiat:

Signatura

V. PRESSUPOST ARQUITECTURA
1. Amidaments
2. Quadre de preus 1
3. Quadre de preus 2
4. Pressupost
5. Resum de pressupost

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

Data: 21/12/19

OBRA000000

Pàg.:

1

PRESSUPOST ESTRUCTURA CHV_ARQ
TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

UA

DESCRIPCIÓ

pa

En aquests amidaments queda inclosa tant la mà d'obra com el suministrament de materials, càrrega, transport,
descàrrega, emmagatzematge i desplegament de tot l'equip, utillatge i materials de qualsevol naturalesa, siguin d'ús
temporal o permanent, i/o qualsevol altre treball, necessaris per a l'execució del projecte tècnic esmentat, sempre d'acord
amb els manuals de fabricant, alguns d'ells annexats al present projecte.
Es consideren inclosos tots aquells treballs que no quedin citats ni descrits de manera explícita en la documentació gràfica
i/o escrita, però que la seva realització sigui imprescindible per a l'acabament total de les obres, d'acord amb les normes de
la bona construcció i la normativa vigent en el moment de la licitació de les obres, lliurement apreciades per la direcció
facultativa.
AMIDAMENT DIRECTE

2

K1A2Z25200

pa

Partida alçada a justificar per comprovació d'afectacions de les instal·lacions existents previa a l'inici dels treballs
AMIDAMENT DIRECTE

01
02

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

K2131223

PRESSUPOST ESTRUCTURA CHV_ARQ
ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
DESCRIPCIÓ

m3

Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
Tipus

1

URBANITZACIÓ

2

PS

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

22,000

0,800

0,600

10,560 C#*D#*E#*F#

3

1,000

1,000

0,400

0,600

0,240 C#*D#*E#*F#

4

1,000

2,500

0,400

0,600

0,600 C#*D#*E#*F#

1,000

2,900

0,800

0,600

1,392 C#*D#*E#*F#

6

1,000

11,220

0,800

0,600

5,386 C#*D#*E#*F#

7

4,000

2,000

0,400

0,600

1,920 C#*D#*E#*F#

5

PB

TOTAL AMIDAMENT
K2135343

m3

Num. Text

20,098

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

URBANITZACIÓ

2

PS

1,000

22,000

0,300

0,900

5,940 C#*D#*E#*F#

3

PB

1,000

2,900

0,300

1,500

1,305 C#*D#*E#*F#

1,000

11,220

0,300

1,500

5,049 C#*D#*E#*F#

4

TOTAL AMIDAMENT
3

1,000

UA

Num. Text

2

1,000

K2148134

m3

12,294

Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS
Num. Text
1

OSM

2

Volum P1

Data: 21/12/19
Tipus

[C]

4,000

[D]

0,250

[E]

0,250

Pàg.:
[F]

3,000

TOTAL AMIDAMENT
4

K21481A1

m

Num. Text

URBANITZACIÓ

2

Pèrgola PB

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

K2148234

m3

Num. Text
1

MANTENIMENT

2

PS

K21484A1

Tipus

[C]

1,000

m

Num. Text

URBANITZACIÓ

2

Pèrgola PB

[D]

0,940

[E]

0,300

[F]

2,170

[C]

3,000

[D]

[E]

[F]

K2148B34

m2

Num. Text
1

OSM

2

Volum P1

3

MANTENIMENT

4

Coberta

K2148D34

Tipus

m2

[C]

[D]

[E]

[F]

K2148J34
Num. Text
1

OSM

2

Volum P1

m2

TOTAL

Fórmula

0,612 C#*D#*E#*F#
0,612

TOTAL

Fórmula

27,000

TOTAL

Fórmula

1,000

46,850

46,850 C#*D#*E#*F#

1,000

10,370

10,370 C#*D#*E#*F#
57,220

Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE

9

15,000

Enderroc de sostre nervat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

TOTAL AMIDAMENT
8

Fórmula

27,000 C#*D#*E#*F#

9,000
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL

Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

1

0,750

Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

TOTAL AMIDAMENT
6

0,750 C#*D#*E#*F#

15,000 C#*D#*E#*F#

7,500
TOTAL AMIDAMENT

5

Fórmula

Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

1

TOTAL

2

10,000

Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

6,380 C#*D#*E#*F#

6,380
TOTAL AMIDAMENT

6,380
EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS
10

K2149C34

m2

Num. Text
1

MANTENIMENT

2

PB

Data: 21/12/19

Pàg.:

Formació de forat en sostre nervat de formigó armat, de 5 m2 com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

7,000

[D]

0,500

[E]

[F]

TOTAL

K2153701

m2

Num. Text

2,100

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

1

URBANITZACIÓ

2

Pèrgola PB

[C]

1,000

[D]

9,000

[E]

[F]

TOTAL

K215530A

m2

Num. Text
1

MANTENIMENT

2

Coberta

45,000

Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

K2163511

m2

Num. Text
1

OSM

2

Volum P1
MANTENIMENT

5

PB

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1.021,590

TOTAL

Fórmula

1,000

3,060

3,000

9,180 C#*D#*E#*F#

1,000

3,040

3,000

9,120 C#*D#*E#*F#

1,000

1,540

2,170

3,342 C#*D#*E#*F#

6

1,000

0,940

2,170

2,040 C#*D#*E#*F#

7

1,000

2,700

3,300

8,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
14

Fórmula

Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3
4

TOTAL

1.021,590 C#*D#*E#*F#

1.021,590
TOTAL AMIDAMENT

13

Fórmula

45,000 C#*D#*E#*F#

5,000
TOTAL AMIDAMENT

12

Fórmula

2,100 C#*D#*E#*F#

0,600
TOTAL AMIDAMENT

11

K2164771

Num. Text
1

OSM

2

Volum P1

3
4

MANTENIMENT

5

PB

m2

3

32,592

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

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2,000

9,200

3,000

55,200 C#*D#*E#*F#

2,000

5,090

3,000

30,540 C#*D#*E#*F#

2,000

0,860

2,170

3,732 C#*D#*E#*F#

6

2,000

3,820

1,100

8,404 C#*D#*E#*F#

7

2,000

3,820

1,020

7,793 C#*D#*E#*F#
EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19

8
9

Coberta

10

Pàg.:

2,000

5,700

1,100

12,540 C#*D#*E#*F#

1,000

6,100

0,800

4,880 C#*D#*E#*F#

1,000

1,700

0,800

1,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
15

K215G210

m2

Num. Text
1

OSM

2

Volum P1

K21A1011

Tipus

[C]

1,000

u

Num. Text
1

MANTENIMENT

2

PB

[D]

[E]

[F]

K21A2011

[C]

[D]

[E]

[F]

1

OSM

2

Volum P1

3

MANTENIMENT

4

PB

K21A3011

Tipus

u

Num. Text
1

OSM

2

Volum P1

3

MANTENIMENT

4

PB

[C]

[D]

[E]

[F]

K21A3A1A

Num. Text
1

MANTENIMENT

2

PB

2,000

TOTAL

Fórmula

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

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#
4,000

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Tipus

u

Fórmula

1,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

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

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

19

TOTAL

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

TOTAL AMIDAMENT
18

46,850

2,000 C#*D#*E#*F#

2,000

Num. Text

Fórmula

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

u

TOTAL

46,850 C#*D#*E#*F#

46,850

TOTAL AMIDAMENT
17

124,449

Enderroc complet de coberta plana, no transitable, amb grava, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual
sobre camió o contenidor

TOTAL AMIDAMENT
16

4

3,000

Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions , de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19

Pàg.:
2,000

TOTAL AMIDAMENT
20

K2182301

m2

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE

21

K2194A11

m2

Num. Text

URBANITZACIÓ

2

PB

20,000

Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Tipus

1

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

K219CC11

m2

Num. Text

128,510

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

1

URBANITZACIÓ

2

PB

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

8,520

8,520 C#*D#*E#*F#

1,000

13,520

13,520 C#*D#*E#*F#

4

1,000

2,870

2,870 C#*D#*E#*F#

K219CC13

m2

Num. Text

24,910

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor
Tipus

1

URBANITZACIÓ

2

PB

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

K2191202

m

Num. Text

117,500

Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Tipus

1

URBANITZACIÓ

2

Escala PS/PB

3

PB

[C]

19,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

38,000 C#*D#*E#*F#

2,000

1,000

6,150

6,150 C#*D#*E#*F#

4

1,000

2,970

2,970 C#*D#*E#*F#

5

1,000

15,480

15,480 C#*D#*E#*F#

6

1,000

7,190

7,190 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

25

Fórmula

117,500 C#*D#*E#*F#

117,500
TOTAL AMIDAMENT

24

Fórmula

3

TOTAL AMIDAMENT
23

Fórmula

128,510 C#*D#*E#*F#

128,510
TOTAL AMIDAMENT

22

K219KFC0

m

Num. Text
1

5

69,790

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

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

URBANITZACIÓ

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS
2

Data: 21/12/19

PS/PB

18,000

Pàg.:
360,000 C#*D#*E#*F#

20,000
TOTAL AMIDAMENT

26

K219KBC0

m

Num. Text

URBANITZACIÓ

2

PB

[C]

[D]

[E]

[F]

13,520 C#*D#*E#*F#

3

2,000

29,000

58,000 C#*D#*E#*F#

4

2,000

36,000

72,000 C#*D#*E#*F#

K21B2011

m

Tipus

1

URBANITZACIÓ

2

Escala PS/PB

K21R1165

[C]

1,000

u

Num. Text

[D]

[E]

[F]

URBANITZACIÓ

2

PB

3

m3

Num. Text

URBANITZACIÓ

2

PS

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#
6,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

0,500

357,310

3,000

535,965 C#*D#*E#*F#

3

0,500

357,310

1,000

178,655 C#*D#*E#*F#

4

1,000

357,310

0,300

107,193 C#*D#*E#*F#

5

PB

6

1,000

47,950

0,300

14,385 C#*D#*E#*F#

1,000

94,360

0,150

14,154 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
30

18,000

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

1

Fórmula

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

18,000

TOTAL AMIDAMENT
K2213422

TOTAL

Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
Tipus

1

143,520

Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

TOTAL AMIDAMENT

29

Fórmula

13,520

Num. Text

28

TOTAL

1,000

TOTAL AMIDAMENT
27

360,000

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

1

K2214826

m3

Num. Text
1

URBANITZACIÓ

2

PB

6

850,352

Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb
martell trencador i càrrega indirecta sobre camió
Tipus

[C]

1,000

[D]

71,830

[E]

[F]

1,500

TOTAL

Fórmula

107,745 C#*D#*E#*F#
EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19
0,500

3

71,830

Pàg.:
1,000

TOTAL AMIDAMENT
31

K2194721

m2

Num. Text
1

MANTENIMENT

2

PB

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

m2

Num. Text
1

MANTENIMENT

2

PB

Tipus

m3

Num. Text

69,190 C#*D#*E#*F#

0,100

69,190

6,919 C#*D#*E#*F#
76,109

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

72,970

72,970 C#*D#*E#*F#

0,100

72,970

7,297 C#*D#*E#*F#
80,267

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

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

2,000

2,400

0,600

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

2

1,000

2,000

2,400

0,600

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

3

1,000

1,600

1,600

0,800

2,048 C#*D#*E#*F#

4

1,000

1,800

1,800

1,000

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

5

1,000

1,400

1,400

0,700

1,372 C#*D#*E#*F#

6

1,000

1,600

1,600

0,900

2,304 C#*D#*E#*F#

7

1,000

1,600

1,600

0,800

2,048 C#*D#*E#*F#

8

1,000

1,400

1,400

0,600

1,176 C#*D#*E#*F#

9

1,000

1,200

1,200

0,700

1,008 C#*D#*E#*F#

10

1,000

1,200

1,200

0,700

1,008 C#*D#*E#*F#

1

SABATES

Fórmula

69,190

TOTAL AMIDAMENT
K222142A

TOTAL

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

3

33

143,660

1,000

TOTAL AMIDAMENT
K2192913

35,915 C#*D#*E#*F#

Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3

32

1,000

30,860

0,700

21,602 C#*D#*E#*F#

1,000

10,450

0,700

7,315 C#*D#*E#*F#

1,000

2,840

0,700

1,988 C#*D#*E#*F#

1,000

5,920

0,400

0,700

1,658 C#*D#*E#*F#

15

1,000

4,830

0,400

0,700

1,352 C#*D#*E#*F#

16

2,000

1,200

0,400

0,700

0,672 C#*D#*E#*F#

17

1,000

7,760

0,400

0,700

2,173 C#*D#*E#*F#

18

1,000

2,300

0,400

0,700

0,644 C#*D#*E#*F#

19

1,000

3,090

0,400

0,700

0,865 C#*D#*E#*F#

20

1,000

2,200

0,400

0,700

0,616 C#*D#*E#*F#

21

1,000

1,420

0,600

0,700

0,596 C#*D#*E#*F#

11

SABATA CONTENCIÓ

12
13
14

RIOSTRES

7

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19

Pàg.:

22

1,000

7,360

0,600

0,700

3,091 C#*D#*E#*F#

23

2,000

11,310

0,600

0,700

9,500 C#*D#*E#*F#

24

1,000

11,110

0,600

0,700

4,666 C#*D#*E#*F#

25

1,000

7,460

0,600

0,700

3,133 C#*D#*E#*F#

26

1,000

7,600

0,600

0,700

3,192 C#*D#*E#*F#

27

2,000

11,410

0,600

0,700

9,584 C#*D#*E#*F#

28

2,000

11,210

0,600

0,700

9,416 C#*D#*E#*F#

29

2,000

7,260

0,600

0,700

6,098 C#*D#*E#*F#

30

1,000

11,410

0,600

0,700

4,792 C#*D#*E#*F#

31

1,000

10,930

0,600

0,700

4,591 C#*D#*E#*F#

32

1,000

7,580

0,600

0,700

3,184 C#*D#*E#*F#

33

LLOSA FOSSAT ASCENSOR

34

1,000

29,660

0,900

26,694 C#*D#*E#*F#

1,000

29,660

0,500

14,830 C#*D#*E#*F#

1,000

1,400

1,400

1,100

2,156 C#*D#*E#*F#

36

1,000

1,600

1,600

1,100

2,816 C#*D#*E#*F#

37

1,000

1,800

1,800

1,100

3,564 C#*D#*E#*F#

38

1,000

1,800

1,800

1,100

3,564 C#*D#*E#*F#

39

1,000

1,600

1,600

1,100

2,816 C#*D#*E#*F#

40

1,000

1,800

1,800

1,100

3,564 C#*D#*E#*F#

1,000

1,600

1,600

1,100

2,816 C#*D#*E#*F#

1,000

1,500

2,600

1,100

4,290 C#*D#*E#*F#

35

ENCEPATS 1

41
42

ENCEPATS 2

43

POUS

1,000

1,500

1,500

4,000

9,000 C#*D#*E#*F#

44

1,000

0,600

1,500

4,000

3,600 C#*D#*E#*F#

45

1,000

1,500

1,500

4,000

9,000 C#*D#*E#*F#

46

1,000

0,600

1,500

4,000

3,600 C#*D#*E#*F#

47

1,000

1,090

4,000

4,360 C#*D#*E#*F#

48

1,000

0,600

1,200

4,000

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

49

1,000

0,600

1,200

4,000

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

50

1,000

3,870

4,000

15,480 C#*D#*E#*F#

51

1,000

0,600

1,500

4,000

3,600 C#*D#*E#*F#

52

1,000

0,600

1,500

4,000

3,600 C#*D#*E#*F#

53

1,000

0,600

1,500

4,000

3,600 C#*D#*E#*F#

54

4,000

1,500

1,500

4,000

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

55

1,000

1,600

1,600

1,400

3,584 C#*D#*E#*F#

56

1,000

1,800

1,800

1,400

4,536 C#*D#*E#*F#

57

1,000

1,800

1,800

0,600

1,944 C#*D#*E#*F#

58

1,000

1,600

1,600

0,600

59

-1,000

4,480

K222182A

Num. Text

m3

1,536 C#*D#*E#*F#
-4,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
34

8

292,522

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada
amb miniexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS
1

Data: 21/12/19

SABATES I RIOSTRES

1,000

6,400

Pàg.:
0,700

TOTAL AMIDAMENT
35

K2241100

m2

Num. Text

SABATES

4,480 C#*D#*E#*F#
4,480

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

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

2,000

2,400

4,800 C#*D#*E#*F#

2

1,000

2,000

2,400

4,800 C#*D#*E#*F#

3

1,000

1,600

1,600

2,560 C#*D#*E#*F#

4

1,000

1,800

1,800

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

5

1,000

1,400

1,400

1,960 C#*D#*E#*F#

6

1,000

1,600

1,600

2,560 C#*D#*E#*F#

7

1,000

1,600

1,600

2,560 C#*D#*E#*F#

8

1,000

1,400

1,400

1,960 C#*D#*E#*F#

9

1,000

1,200

1,200

1,440 C#*D#*E#*F#

10

1,000

1,200

1,200

1,440 C#*D#*E#*F#

1

1,000

30,860

30,860 C#*D#*E#*F#

1,000

10,450

10,450 C#*D#*E#*F#

1,000

2,840

1,000

5,920

0,400

2,368 C#*D#*E#*F#

15

1,000

4,830

0,400

1,932 C#*D#*E#*F#

16

2,000

1,200

0,400

0,960 C#*D#*E#*F#

17

1,000

7,760

0,400

3,104 C#*D#*E#*F#

18

1,000

2,300

0,400

0,920 C#*D#*E#*F#

19

1,000

3,090

0,400

1,236 C#*D#*E#*F#

20

1,000

2,200

0,400

0,880 C#*D#*E#*F#

21

1,000

1,420

0,600

0,852 C#*D#*E#*F#

22

1,000

7,360

0,600

4,416 C#*D#*E#*F#

23

2,000

11,310

0,600

13,572 C#*D#*E#*F#

24

1,000

11,110

0,600

6,666 C#*D#*E#*F#

25

1,000

7,460

0,600

4,476 C#*D#*E#*F#

26

1,000

7,600

0,600

4,560 C#*D#*E#*F#

27

2,000

11,410

0,600

13,692 C#*D#*E#*F#

28

2,000

11,210

0,600

13,452 C#*D#*E#*F#

29

2,000

7,260

0,600

8,712 C#*D#*E#*F#

30

1,000

11,410

0,600

6,846 C#*D#*E#*F#

31

1,000

10,930

0,600

6,558 C#*D#*E#*F#

1,000

7,580

0,600

1,000

29,660

11

SABATA CONTENCIÓ

12
13
14

RIOSTRES

32
33

LLOSA FOSSAT ASCENSOR

34

ENCEPATS 1

9

2,840 C#*D#*E#*F#

4,548 C#*D#*E#*F#
29,660 C#*D#*E#*F#

1,000

1,400

1,400

1,960 C#*D#*E#*F#

35

1,000

1,600

1,600

2,560 C#*D#*E#*F#

36

1,000

1,800

1,800

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

37

1,000

1,800

1,800

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

38

1,000

1,600

1,600

2,560 C#*D#*E#*F#
EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19

Pàg.:

39

1,000

1,800

1,800

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

40

1,000

1,600

1,600

2,560 C#*D#*E#*F#

1,000

1,500

2,600

3,900 C#*D#*E#*F#

41

ENCEPATS 2

TOTAL AMIDAMENT
36

K225177A

m3

Num. Text

URBANITZACIÓ

2

PS

[C]

[D]

0,600

10,560 C#*D#*E#*F#

2,000

9,830 C#*D#*E#*F#

6,140

0,500

2,000

6,140 C#*D#*E#*F#

2,900

0,800

0,600

1,392 C#*D#*E#*F#

11,220

0,800

0,600

5,386 C#*D#*E#*F#

22,000

1,000

9,830

1,000
1,000
1,000

TOTAL AMIDAMENT
37

K2255J70

m3

Num. Text
1

Tipus

LLOSA FOSSAT ASCENSOR
CONTENCIÓ

4

[C]

[D]

[E]

[F]

K2R300E0

m3

Num. Text

Fórmula

4,030

0,500

0,900

3,627 C#*D#*E#*F#

2,000

5,340

0,500

0,900

4,806 C#*D#*E#*F#

1,000

9,830

0,500

1,000

4,915 C#*D#*E#*F#

1,000

6,140

0,500

1,000

3,070 C#*D#*E#*F#
16,418

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Tipus

TERRES ABOCADOR

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

850,352

850,352 C#*D#*E#*F#

2

1,000

143,660

143,660 C#*D#*E#*F#

3

1,000

292,522

292,522 C#*D#*E#*F#

1

4
5

TERRES REAPROFITADES

1,000

4,480

4,480 C#*D#*E#*F#

-1,000

87,348

-87,348 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

39

TOTAL

2,000

TOTAL AMIDAMENT
38

87,348

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim

2
3

Fórmula

0,500

1,000

4

7

TOTAL

0,800

3

PB

[F]

54,040 C#*D#*E#*F#

27,020

5

[E]

4,000

0,500

6

224,140

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del
PM
Tipus

1

K2R540E0

Num. Text

1.203,666

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

20,098

20,098 C#*D#*E#*F#

2

1,000

12,294

12,294 C#*D#*E#*F#

3

1,000

0,750

0,750 C#*D#*E#*F#

4

1,000

0,612

0,612 C#*D#*E#*F#

1

RESIDUS

m3

10

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19

Pàg.:

5

1,000

57,220

0,500

28,610 C#*D#*E#*F#

6

1,000

10,000

0,300

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

7

1,000

6,380

0,200

1,276 C#*D#*E#*F#

8

1,000

2,100

0,300

0,630 C#*D#*E#*F#

9

1,000

45,000

0,150

6,750 C#*D#*E#*F#

10

1,000

32,592

0,100

3,259 C#*D#*E#*F#

11

1,000

124,449

0,150

18,667 C#*D#*E#*F#

12

1,000

46,850

0,250

11,713 C#*D#*E#*F#

13

1,000

20,000

0,030

0,600 C#*D#*E#*F#

14

1,000

128,510

0,150

19,277 C#*D#*E#*F#

15

1,000

24,910

0,050

1,246 C#*D#*E#*F#

16

1,000

117,500

0,150

17,625 C#*D#*E#*F#

17

1,000

76,109

0,050

3,805 C#*D#*E#*F#

18

1,000

80,267

0,100

8,027 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
40

K2RA7LP1

m3

Num. Text

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

TERRES ABOCADOR

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

850,352

850,352 C#*D#*E#*F#

1,000

143,660

143,660 C#*D#*E#*F#

3

1,000

292,522

292,522 C#*D#*E#*F#

4

1,000

4,480

4,480 C#*D#*E#*F#

-1,000

87,348

-87,348 C#*D#*E#*F#

5

TERRES REAPROFITADES

TOTAL AMIDAMENT
41

158,239

2

1

K2RA73G1

Num. Text

1.203,666

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

20,098

20,098 C#*D#*E#*F#

2

1,000

12,294

12,294 C#*D#*E#*F#

3

1,000

0,750

0,750 C#*D#*E#*F#

4

1,000

0,612

5

1,000

57,220

0,500

28,610 C#*D#*E#*F#

6

1,000

10,000

0,300

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

7

1,000

6,380

0,200

1,276 C#*D#*E#*F#

8

1,000

2,100

0,300

0,630 C#*D#*E#*F#

9

1,000

45,000

0,150

6,750 C#*D#*E#*F#

10

1,000

32,592

0,100

3,259 C#*D#*E#*F#

11

1,000

124,449

0,150

18,667 C#*D#*E#*F#

12

1,000

46,850

0,250

11,713 C#*D#*E#*F#

13

1,000

20,000

0,030

0,600 C#*D#*E#*F#

1

RESIDUS

m3

11

0,612 C#*D#*E#*F#

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19

Pàg.:

14

1,000

128,510

0,150

19,277 C#*D#*E#*F#

15

1,000

24,910

0,050

1,246 C#*D#*E#*F#

16

1,000

117,500

0,150

17,625 C#*D#*E#*F#

17

1,000

76,109

0,050

3,805 C#*D#*E#*F#

18

1,000

80,267

0,100

8,027 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

01
03

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

1351Y2H51

PRESSUPOST ESTRUCTURA CHV_ARQ
FONAMENTS
DESCRIPCIÓ

m3

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 80 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades i encofrat amb una quantia de 2 m2/ m3
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

SABATES

2

P10

1,000

2,000

2,400

0,600

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

3

P11

1,000

2,000

2,400

0,600

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

TOTAL AMIDAMENT
1351Z2H51

m3

Num. Text

5,760

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 45 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades i encofrat amb una quantia de 2 m2/ m3
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

SABATES

2

P16

1,000

1,600

1,600

0,800

2,048 C#*D#*E#*F#

3

P17

1,000

1,800

1,800

1,000

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

4

P20

1,000

1,400

1,400

0,600

1,176 C#*D#*E#*F#

5

P21

1,000

1,600

1,600

0,800

2,048 C#*D#*E#*F#

6

P22

1,000

1,600

1,600

0,800

2,048 C#*D#*E#*F#

7

P23

1,000

1,400

1,400

0,600

1,176 C#*D#*E#*F#

8

P24

1,000

1,200

1,200

0,600

0,864 C#*D#*E#*F#

9

P25

1,000

1,200

1,200

0,600

0,864 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

158,239

UA

Num. Text

2

1351W2H51

m3

Num. Text

SABATA CONTENCIÓ

13,464

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades i encofrat amb una quantia de 1,5 m2/ m3
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

30,860

0,600

18,516 C#*D#*E#*F#

2

1,000

10,450

0,600

6,270 C#*D#*E#*F#

3

1,000

2,840

0,600

1,704 C#*D#*E#*F#

1

12

TOTAL AMIDAMENT

26,490

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS
4

1351X2H51

m3

Num. Text
1

RIOSTRES

2

R4

Data: 21/12/19

Pàg.:

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 80 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades i encofrat amb una quantia de 4 m2/ m3
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

0,400

0,600

1,421 C#*D#*E#*F#

3

1,000

4,830

0,400

0,600

1,159 C#*D#*E#*F#

4

2,000

1,200

0,400

0,600

0,576 C#*D#*E#*F#

5

1,000

7,760

0,400

0,600

1,862 C#*D#*E#*F#

6

1,000

2,300

0,400

0,600

0,552 C#*D#*E#*F#

7

1,000

3,090

0,400

0,600

0,742 C#*D#*E#*F#

8

1,000

2,200

0,400

0,600

0,528 C#*D#*E#*F#

1,000

1,420

0,600

0,600

0,511 C#*D#*E#*F#

10

1,000

7,360

0,600

0,600

2,650 C#*D#*E#*F#

11

2,000

11,310

0,600

0,600

8,143 C#*D#*E#*F#

12

1,000

11,110

0,600

0,600

4,000 C#*D#*E#*F#

R5

1,000

7,460

0,600

0,600

2,686 C#*D#*E#*F#

14

1,000

7,600

0,600

0,600

2,736 C#*D#*E#*F#

15

2,000

11,410

0,600

0,600

8,215 C#*D#*E#*F#

16

2,000

11,210

0,600

0,600

8,071 C#*D#*E#*F#

17

2,000

7,260

0,600

0,600

5,227 C#*D#*E#*F#

18

1,000

11,410

0,600

0,600

4,108 C#*D#*E#*F#

19

1,000

10,930

0,600

0,600

3,935 C#*D#*E#*F#

20

1,000

7,580

0,600

0,600

2,729 C#*D#*E#*F#

R6

TOTAL AMIDAMENT
1352Z2G83

m3

Num. Text

59,851

Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 50 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist
Tipus

CONTENCIÓ

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

9,650

0,300

3,300

9,554 C#*D#*E#*F#

2

1,000

5,880

0,300

3,300

5,821 C#*D#*E#*F#

3

1,000

6,760

0,300

3,300

6,692 C#*D#*E#*F#

4

1,000

9,360

0,300

1,650

4,633 C#*D#*E#*F#

5

1,000

2,920

0,300

1,650

1,445 C#*D#*E#*F#

1

6

BARANA

1,000

20,000

1,100

0,150

3,300 C#*D#*E#*F#

8

+

1,000

60,000

0,300

3,000

54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

Fórmula

5,920

13

5

TOTAL

1,000

9

1352Z2GA3

m3

Num. Text
1

CONTENCIÓ FOSSAT ASCENSOR

2
4

+

13

85,445

Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist
Tipus

[C]

2,000

[D]

4,030

[E]

0,300

[F]

1,200

TOTAL

Fórmula

2,902 C#*D#*E#*F#

2,000

5,340

0,300

1,200

3,845 C#*D#*E#*F#

1,000

60,000

0,300

3,000

54,000 C#*D#*E#*F#
EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
7

135CZ55G2

m3

Num. Text
1

Tipus

LLOSA FOSSAT ASCENSOR

135FZ52KK

m3

Num. Text

[C]

1,000

[D]

[E]

29,660

[F]

0,400

Tipus

Fórmula

11,864 C#*D#*E#*F#
11,864

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

ENCEPATS

2

P07

1,000

1,400

1,400

1,000

1,960 C#*D#*E#*F#

3

P12

1,000

1,600

1,600

1,000

2,560 C#*D#*E#*F#

4

P13

1,000

1,800

1,800

1,000

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

5

P14

1,000

1,800

1,800

1,000

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

6

P15

1,000

1,600

1,600

1,000

2,560 C#*D#*E#*F#

7

P18

1,000

1,800

1,800

1,000

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

8

P19

1,000

1,600

1,600

1,000

2,560 C#*D#*E#*F#

135FY52KK

m3

Num. Text
1

ENCEPATS

2

P08

E31522H4

Tipus

[C]

1,000

Num. Text

[D]

1,500

[E]

2,600

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

3,900 C#*D#*E#*F#
3,900

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

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

1,500

1,500

4,000

9,000 C#*D#*E#*F#

2

1,000

0,600

1,500

4,000

3,600 C#*D#*E#*F#

3

1,000

1,500

1,500

4,000

9,000 C#*D#*E#*F#

4

1,000

0,600

1,500

4,000

3,600 C#*D#*E#*F#

5

1,000

1,090

4,000

4,360 C#*D#*E#*F#

6

1,000

0,600

1,200

4,000

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

7

1,000

0,600

1,200

4,000

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

8

1,000

3,870

4,000

15,480 C#*D#*E#*F#

1

POUS

m3

19,360

Encep de fonaments de formigó armat amb formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, armat amb 132 kg/m3 d'armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, i encofrat per a enceps amb una quantia de 2 m2/m3

TOTAL AMIDAMENT
10

TOTAL

Encep de fonaments de formigó armat amb formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, armat amb 95 kg/m3 d'armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, i encofrat per a enceps amb una quantia de 2 m2/m3

TOTAL AMIDAMENT
9

60,747

Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments
AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist amb una quantia de 0.2
m2/m3

TOTAL AMIDAMENT
8

14

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19

Pàg.:

9

1,000

0,600

1,500

4,000

3,600 C#*D#*E#*F#

10

1,000

0,600

1,500

4,000

3,600 C#*D#*E#*F#

11

1,000

0,600

1,500

4,000

3,600 C#*D#*E#*F#

12

4,000

1,500

1,500

4,000

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

13

1,000

1,600

1,600

1,400

3,584 C#*D#*E#*F#

14

1,000

1,800

1,800

1,400

4,536 C#*D#*E#*F#

15

1,000

1,800

1,800

0,600

1,944 C#*D#*E#*F#

16

1,000

1,600

1,600

0,600

1,536 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
11

E3D1ZA1B3

m

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

MICROPILONS

2

P07

4,000

10,000

40,000 C#*D#*E#*F#

3

P08

6,000

13,000

78,000 C#*D#*E#*F#

4

P12

4,000

10,000

40,000 C#*D#*E#*F#

5

P13

6,000

10,000

60,000 C#*D#*E#*F#

6

P14

6,000

11,000

66,000 C#*D#*E#*F#

7

P15

4,000

12,000

48,000 C#*D#*E#*F#

8

P18

6,000

10,000

60,000 C#*D#*E#*F#

9

P19

4,000

10,000

40,000 C#*D#*E#*F#

E3DZ2000

u

Num. Text
1

Tipus

MICROPILONS

E3Z112N1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

m2

Num. Text

TOTAL

Fórmula

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

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

1,400

1,400

1,960 C#*D#*E#*F#

2

1,000

1,600

1,600

2,560 C#*D#*E#*F#

3

1,000

1,200

1,200

1,440 C#*D#*E#*F#

1,000

1,200

1,200

1,000

30,860

30,860 C#*D#*E#*F#

6

1,000

10,450

10,450 C#*D#*E#*F#

7

1,000

2,840

2,840 C#*D#*E#*F#

1

SABATES

432,000

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons

TOTAL AMIDAMENT
13

109,200

Execució de micropilons sense entubació de 200 mm de diàmetre, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons,
de 560 N/mm2 de límit elàstic, 139.7 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció única amb beurada de ciment CEM I
42,5 R

TOTAL AMIDAMENT
12

4
5

8
9

SABATA CONTENCIÓ

RIOSTRES

15

1,440 C#*D#*E#*F#

1,000

5,920

0,400

2,368 C#*D#*E#*F#

1,000

4,830

0,400

1,932 C#*D#*E#*F#

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19

Pàg.:

10

2,000

1,200

0,400

0,960 C#*D#*E#*F#

11

1,000

7,760

0,400

3,104 C#*D#*E#*F#

12

1,000

2,300

0,400

0,920 C#*D#*E#*F#

13

1,000

3,090

0,400

1,236 C#*D#*E#*F#

14

1,000

2,200

0,400

0,880 C#*D#*E#*F#

15

1,000

1,420

0,600

0,852 C#*D#*E#*F#

16

1,000

7,360

0,600

4,416 C#*D#*E#*F#

17

2,000

11,310

0,600

13,572 C#*D#*E#*F#

18

1,000

11,110

0,600

6,666 C#*D#*E#*F#

19

1,000

7,460

0,600

4,476 C#*D#*E#*F#

20

1,000

7,600

0,600

4,560 C#*D#*E#*F#

21

2,000

11,410

0,600

13,692 C#*D#*E#*F#

22

2,000

11,210

0,600

13,452 C#*D#*E#*F#

23

2,000

7,260

0,600

8,712 C#*D#*E#*F#

24

1,000

11,410

0,600

6,846 C#*D#*E#*F#

25

1,000

10,930

0,600

6,558 C#*D#*E#*F#

26

1,000

7,580

0,600

4,548 C#*D#*E#*F#
29,660 C#*D#*E#*F#

27

LLOSA FOSSAT ASCENSOR

1,000

29,660

28

ENCEPATS 1

1,000

1,400

1,400

1,960 C#*D#*E#*F#

29

1,000

1,600

1,600

2,560 C#*D#*E#*F#

30

1,000

1,800

1,800

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

31

1,000

1,800

1,800

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

32

1,000

1,600

1,600

2,560 C#*D#*E#*F#

33

1,000

1,800

1,800

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

34

1,000

1,600

1,600

2,560 C#*D#*E#*F#

1,000

1,500

2,600

3,900 C#*D#*E#*F#

35

ENCEPATS 2

TOTAL AMIDAMENT
14

K33535H4

m3

Num. Text
1

Tipus

RECALÇATS

K33B3000

[C]

1,000

kg

Num. Text
1

[D]

10,000

[E]

0,600

[F]

0,600

Tipus

RECALÇATS

K33DD103

[C]

50,000

Num. Text
1

RECALÇATS

m2

TOTAL

Fórmula

3,600 C#*D#*E#*F#
3,600

Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
[D]

10,000

[E]

0,600

[F]

0,600

TOTAL AMIDAMENT
16

204,220

Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

TOTAL AMIDAMENT
15

16

TOTAL

Fórmula

180,000 C#*D#*E#*F#
180,000

Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m
Tipus

[C]

1,000

[D]

10,000

[E]

[F]

0,600

TOTAL

Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19
10,000

2

0,600

Pàg.:
0,600

TOTAL AMIDAMENT

01
04

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

E444Z511D

3,600 C#*D#*E#*F#
9,600

PRESSUPOST ESTRUCTURA CHV_ARQ
ESTRUCTURES

UA

DESCRIPCIÓ

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars, bigues, biguetes, corretges, etc. formats per peça simple o composta,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. S'inclouen ajustos, pletines,
rigiditzadors, connectors, mermes i petits elements.

Num. Text

ACER

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

0,800

256.056,000

204.844,800 C#*D#*E#*F#

2

0,800

275,000

220,000 C#*D#*E#*F#

3

0,800

1.100,000

880,000 C#*D#*E#*F#

4

0,080

256.056,000

20.484,480 C#*D#*E#*F#

5

0,080

275,000

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

0,080

1.100,000

88,000 C#*D#*E#*F#

4,000

1,500

61,300

367,800 C#*D#*E#*F#

2,000

4,200

25,300

212,520 C#*D#*E#*F#

12

2,000

4,500

25,300

227,700 C#*D#*E#*F#

13

1,000

3,380

25,300

85,514 C#*D#*E#*F#

1

6
7

ALTRES

8

HEB-200

9

ESCALA PRINCIPAL

10

TRAM 1

11

UPN-200

14

IPE-120

1,000

3,380

10,400

35,152 C#*D#*E#*F#

15

HEB-160

1,000

3,790

42,600

161,454 C#*D#*E#*F#

2,000

1,250

42,600

106,500 C#*D#*E#*F#

4,000

1,910

5,350

40,874 C#*D#*E#*F#

4,000

4,500

25,300

455,400 C#*D#*E#*F#

20

2,000

6,000

25,300

303,600 C#*D#*E#*F#

21

1,000

3,380

25,300

85,514 C#*D#*E#*F#

16
17

TUB 50.4

18

TRAM 2

19

UPN-200

22

IPE-120

2,000

3,380

10,400

70,304 C#*D#*E#*F#

23

HEB-160

1,000

3,790

42,600

161,454 C#*D#*E#*F#

2,000

3,020

42,600

257,304 C#*D#*E#*F#

25

HEB-200

1,000

3,380

61,300

207,194 C#*D#*E#*F#

26

TUB 50.4

8,000

1,910

5,350

81,748 C#*D#*E#*F#

27

TRAM 3

28

UPN-200

4,000

4,500

25,300

455,400 C#*D#*E#*F#

29

2,000

6,000

25,300

303,600 C#*D#*E#*F#

30

1,000

3,380

25,300

85,514 C#*D#*E#*F#

2,000

3,380

10,400

70,304 C#*D#*E#*F#

24

31

IPE-120

17

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS
32

Data: 21/12/19

HEB-160

33

Pàg.:

1,000

3,790

42,600

161,454 C#*D#*E#*F#

2,000

1,400

42,600

119,280 C#*D#*E#*F#

34

HEB-200

1,000

3,380

61,300

207,194 C#*D#*E#*F#

35

TUB 50.4

8,000

1,910

5,350

81,748 C#*D#*E#*F#

37

RESTA ALÇADA 1 M

1,000

-4000,000

-4000,000 C#*D#*E#*F#

38

+

1,000

3.000,000

3.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

E444Y511D

kg

Num. Text
1

ACER

229.883,806

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars, bigues, biguetes, corretges, etc. formats per peça simple o composta,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat. El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces especials,
les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets, i els elements auxliars de muntatge.
S'inclouen ajustos, pletines, rigiditzadors, connectors, mermes i petits elements.
Tipus

[C]

0,200

[D]

[E]

[F]

256.056,000

TOTAL

Fórmula

51.211,200 C#*D#*E#*F#

2

0,200

275,000

55,000 C#*D#*E#*F#

3

0,200

1.100,000

220,000 C#*D#*E#*F#

4

0,020

256.056,000

5.121,120 C#*D#*E#*F#

5

0,020

275,000

5,500 C#*D#*E#*F#

0,020

1.100,000

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

6
7

IPE 120

8

FAÇANA PERFORADA

9

Façana nord

1,000

393,350

10,400

0,666

2.724,499 C#*D#*E#*F#

10

Façana sud

1,000

336,260

10,400

0,666

2.329,071 C#*D#*E#*F#

11

1,000

48,510

10,400

0,666

336,000 C#*D#*E#*F#

12

1,000

46,050

10,400

0,666

318,961 C#*D#*E#*F#

1,000

676,690

10,400

0,666

4.687,026 C#*D#*E#*F#

1,000

24,250

10,400

0,666

167,965 C#*D#*E#*F#

1,000

655,320

10,400

0,666

4.539,008 C#*D#*E#*F#

1,000

85,530

10,400

0,666

592,415 C#*D#*E#*F#

-1,000

15.694,945

2,000

5,100

25,300

258,060 C#*D#*E#*F#

21

2,000

7,680

25,300

388,608 C#*D#*E#*F#

22

2,000

3,350

25,300

169,510 C#*D#*E#*F#

1,000

3,400

25,300

86,020 C#*D#*E#*F#

4,000

2,960

10,400

123,136 C#*D#*E#*F#

13

Façana est

14
15

Façana oest

16
17
18

ESCALA SECUNDÀRIA

19

TRAM 1

20

UPN-200

23
24

IPE-120

25

HEB-160

26

18

-15694,945 C#*D#*E#*F#

1,000

3,750

42,600

159,750 C#*D#*E#*F#

2,000

1,500

42,600

127,800 C#*D#*E#*F#

27

HEB-200

1,000

3,400

61,300

208,420 C#*D#*E#*F#

28

TUB 50.4

16,000

1,800

5,350

154,080 C#*D#*E#*F#

29

TRAM 2

30

UPN-200

4,000

5,350

25,300

541,420 C#*D#*E#*F#

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
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AMIDAMENTS

Data: 21/12/19

Pàg.:

31

2,000

7,680

25,300

388,608 C#*D#*E#*F#

32

1,000

3,400

25,300

86,020 C#*D#*E#*F#

33

IPE-120

4,000

2,960

10,400

123,136 C#*D#*E#*F#

34

HEB-160

1,000

3,750

42,600

159,750 C#*D#*E#*F#

2,000

3,000

42,600

255,600 C#*D#*E#*F#

36

HEB-200

1,000

3,400

61,300

208,420 C#*D#*E#*F#

37

TUB 50.4

16,000

1,800

5,350

154,080 C#*D#*E#*F#

38

TRAM 3

39

UPN-200

4,000

5,350

25,300

541,420 C#*D#*E#*F#

40

2,000

7,680

25,300

388,608 C#*D#*E#*F#

41

1,000

3,400

25,300

86,020 C#*D#*E#*F#

35

42

IPE-120

4,000

2,960

10,400

123,136 C#*D#*E#*F#

43

HEB-160

1,000

3,750

42,600

159,750 C#*D#*E#*F#

2,000

1,300

42,600

110,760 C#*D#*E#*F#

45

HEB-200

1,000

3,400

61,300

208,420 C#*D#*E#*F#

46

TUB 50.4

16,000

1,800

5,350

48

+

1,000

2.000,000

44

1458Z116G

m3

Num. Text
1

ESCALA PS/PB

2

C42

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

1,940

1,940 C#*D#*E#*F#

3

1,000

2,820

2,820 C#*D#*E#*F#

4

1,000

7,580

7,580 C#*D#*E#*F#

5

2,000

5,760

11,520 C#*D#*E#*F#

2,000

2,820

5,640 C#*D#*E#*F#

7

C44

1,000

5,860

5,860 C#*D#*E#*F#

8

C32

2,000

3,200

6,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

145CZ4974

m2

Num. Text
1

ESCALA PB/PS

[C]

[D]

[E]

[F]

m2

TOTAL

Fórmula

1,000

13,410

13,410 C#*D#*E#*F#

1,000

16,260

16,260 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

145CZD974

41,760

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària
<= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2. Inclou connexionat amb mur de formigó existent
Tipus

2

5

63.999,432

Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 115 kg/m3

6

4

154,080 C#*D#*E#*F#
2.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

19

29,670

Llosa de formigó armat, inclinada, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2. Inclou connexionat amb mur de formigó
existent
EUR
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AMIDAMENTS
Num. Text
1

Data: 21/12/19

Tipus

ESCALA PS/PB

[C]

1,000

[D]

3,200

[E]

Pàg.:

[F]

2,820

14LMZ124A

m2

Num. Text
1

SOSTRE PS

2

SOSTRE PB

Tipus

[C]

1,000

4

SOSTRE P1

6
7

SOSTRE P2

8

[D]

[E]

[F]

32,960

14LWZ3A15

m2

Num. Text

1,000

133,410

133,410 C#*D#*E#*F#

160,260

160,260 C#*D#*E#*F#

1,000

814,000

814,000 C#*D#*E#*F#

1,000

7,980

7,980 C#*D#*E#*F#

1,000

39,040

39,040 C#*D#*E#*F#

1,000

8,520

8,520 C#*D#*E#*F#

1,000

75,750

75,750 C#*D#*E#*F#
1.271,920

Formació de sostre 27,5+7,5 cm amb plaques nervades posttensades amb 4 cables 0,6'' Y1860 S7 de formigó armat
segons plànols de detall, de 34,5 cm d'alçària i 120 cm d'amplària, per a una llum màxima de 12 m, per a sostre amb capa
de compressió mínima de 7,5 cm, col·locades sobre estructura, malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm B500T UNE-EN 10080, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura per a sostres amb elements
resistents industrialitzats AP500S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i amb una quantia de
0.11 m3/m2 de formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

SOSTRE P1

1,000

1.062,890

1.062,890 C#*D#*E#*F#

2

SOSTRE P2

1,000

1.062,140

1.062,140 C#*D#*E#*F#

145C427E

m2

Num. Text
1

Tipus

LLOSA

K2149C34

[C]

1,000

Num. Text
1

FORATS

m2

2.125,030

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària
<= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1.1 m2/m2,
formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 35
kg/m2
[D]

[E]

[F]

10,000

TOTAL

Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

Fórmula

1,000

TOTAL AMIDAMENT
8

TOTAL

32,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

9,024

Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, de 200 - 210 mm de
pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 6 a 7 kN/m2, llum menor de 2.8 m, amb una quantia de 2 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 5 i 5 mm de
D i una quantia de 0.087 m3/m2 de formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/10/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Inclou connectors i tots els elements
necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs

3

5

Fórmula

9,024 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL

20

10,000

Formació de forat en sostre nervat de formigó armat, de 5 m2 com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

15,000

[D]

0,600

[E]

0,600

[F]

TOTAL

Fórmula

5,400 C#*D#*E#*F#

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

01
05

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

1511Z3TFF

LAB CHV

2

P2

PRESSUPOST ESTRUCTURA CHV_ARQ
COBERTES
DESCRIPCIÓ

m2

Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una membrana
d'una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, aïllament amb plaques de poliestirè extruït (XPS) de gruix 140
mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb un paviment de rajola ceràmica
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

1512Z3TCH

m2

Num. Text

Tipus

186,180

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

LAB CHV

2

P1

1,000

196,010

196,010 C#*D#*E#*F#

3

PSC

1,000

1.138,360

1.138,360 C#*D#*E#*F#

E5113351

m2

Num. Text
1

LAB CHV

2

P1

3
4

1.334,370

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

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

196,010 C#*D#*E#*F#

1,000

196,010

PSC

1,000

1.138,360

1.138,360 C#*D#*E#*F#

GRAVA RETIRADA

-1,000

1.021,590

-1021,590 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

Fórmula

Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una
membrana d'una làmina de PVC flexible, aïllament amb plaques de poliestirè extruït (XPS) de 140 mm i capa separadora
amb geotèxtil

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

186,180 C#*D#*E#*F#

186,180
TOTAL AMIDAMENT

2

5,400

UA

Num. Text
1

E635WF22F

21

m

312,780

Suministre i col·locació de cavalló de coronament ULMA HP o equivalent amb plaques de formigó polímer, recollit en el
DIT nº 476R/10 i conforme amb el CTE. Inclou:
- Suministre de Plaques de Formigó Polímer amb acabat superficial de Gel-coat
- Subestructura: perfil de recolzament continu exterior, i angulars de 50x50x3 mm per a suport del perfil de recolzament
- Reblons i material adhesiu necessari per suport de les plaques de formigó polímer
Amplada màxima: 40 cm
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AIRE o a escollir per la DF segons mostres
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte

Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

LAB CHV
EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19

Pàg.:

2

Façana nord

1,000

27,590

27,590 C#*D#*E#*F#

3

Façana sud

1,000

6,060

6,060 C#*D#*E#*F#

1,000

6,430

6,430 C#*D#*E#*F#

4

1,000

15,100

15,100 C#*D#*E#*F#

Façana est

1,000

39,520

39,520 C#*D#*E#*F#

1,000

12,360

12,360 C#*D#*E#*F#

Façana oest

1,000

39,520

39,520 C#*D#*E#*F#

1,000

12,360

12,360 C#*D#*E#*F#

5
6
7
8
9

TOTAL AMIDAMENT
5

E8J9ZTA4B

m

Num. Text
1

MANTENIMENT

2

Coberta

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

m

E612B51V

m2

Num. Text

6,120 C#*D#*E#*F#

1,000

1,680

1,680 C#*D#*E#*F#
7,800

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb
3 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat
37,000

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

MANTENIMENT

2

Coberta

1,000

170,000

0,500

85,000 C#*D#*E#*F#

4

+

1,000

100,000

3,000

300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

Fórmula

6,120

AMIDAMENT DIRECTE
7

TOTAL

1,000

TOTAL AMIDAMENT
E54ZW33H

158,940

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0.8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques, igual a coronament existent

3

6

EB71ZUC10

m

22

385,000

Línia de vida horitzontal segons normativa vigent, inclosos assajos, certificats i elements auxiliars, consistent en:
- Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons
UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat
- Conjunt d'elements per als extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per terminals d'acer inoxidable, amb
element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, tensor de forqueta per a regulació del cable i
terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1
- Elements de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixats amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

LAB CHV

2

Façana nord

1,000

27,590

27,590 C#*D#*E#*F#

3

Façana sud

1,000

6,060

6,060 C#*D#*E#*F#

1,000

6,430

6,430 C#*D#*E#*F#

4

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19

5
6

Façana est

7
8

Façana oest

9

Pàg.:

1,000

15,100

15,100 C#*D#*E#*F#

1,000

39,520

39,520 C#*D#*E#*F#

1,000

12,360

12,360 C#*D#*E#*F#

1,000

39,520

39,520 C#*D#*E#*F#

1,000

12,360

12,360 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
06
01

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 4
NUM. CODI
1

E444Z511D

PRESSUPOST ESTRUCTURA CHV_ARQ
SISTEMA ENVOLVENT
TANCAMENTS
DESCRIPCIÓ

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars, bigues, biguetes, corretges, etc. formats per peça simple o composta,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. S'inclouen ajustos, pletines,
rigiditzadors, connectors, mermes i petits elements.
Tipus

[C]

1

AMPITS

2

Façana nord

1,000

3

Façana sud

4

Façana est

5

Façana oest

[D]

[E]

[F]

m2

TOTAL

Fórmula

7,000

6,890

36,000

1.736,280 C#*D#*E#*F#

1,000

7,000

6,890

36,000

1.736,280 C#*D#*E#*F#

1,000

13,000

6,890

36,000

3.224,520 C#*D#*E#*F#

1,000

13,000

6,890

36,000

3.224,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
E636TYF22F

158,940

UA

Num. Text

2

23

9.921,600

TANCAMENT TIPUS F1
Suministre i col·locació de:
- Revestiment exterior de formigó polímer amb DIT sobre perfileria d'alumini fixat a perfileria auxiliar sobre els suports del
tancament de façana. Dimensions i acabats segons disseny de projecte.
- Làmina termoreflectiva i impermeabilitzant.
- Subestructura composta per perfileria d'acer galvanitzat de classe DX51D i Z275 composta per perfils en C i U de 150
mm. fixades mitjançant ancoratges segons prestacions del projecte a forjats. Inclou peces de regularització per ajustar-se
als desploms de forjats (màxim 4 cm).
- 150 mm d'aïllament de llana de roca (0,036 W/m2ºK) col·locada entre muntants de perfileria d'acer galvanitzat.
- Trasdossat interior fixat directament a perfileria de tancament compost per placa de guix laminat.
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AGUA VERTICAL o a escollir per la DF segons mostres
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte

Num. Text
1

LAB CHV

2

Façana sud

3

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

166,340

166,340 C#*D#*E#*F#

1,000

29,070

29,070 C#*D#*E#*F#

4

Façana est

1,000

158,490

158,490 C#*D#*E#*F#

5

Façana oest

1,000

154,450

154,450 C#*D#*E#*F#

1,000

19,730

19,730 C#*D#*E#*F#

6

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19
-528,080

7
8

Pàg.:

1,000

-528,080 C#*D#*E#*F#

1,000

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

3

E636TXF22F

m2

24

1,000

TANCAMENT TIPUS F2
Suministre i col·locació de:
- Revestiment exterior de formigó polímer amb DIT sobre perfileria d'alumini fixat a perfileria auxiliar sobre els suports del
tancament de façana. Dimensions i acabats segons disseny de projecte.
- Subestructura composta per perfileria d'acer galvanitzat de classe DX51D i Z275 composta per perfils en C i U de 150
mm. fixades mitjançant ancoratges segons prestacions del projecte a forjats. Inclou peces de regularització per ajustar-se
als desploms de forjats (màxim 4 cm).
- Trasdossat interior fixat directament a perfileria de tancament compost per placa d'aglomerat de ciment.
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AGUA VERTICAL o a escollir per la DF segons mostres
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

LAB CHV

2

Façana nord

1,000

33,970

33,970 C#*D#*E#*F#

3

Façana sud

1,000

23,570

23,570 C#*D#*E#*F#

4

Façana oest

1,000

14,090

14,090 C#*D#*E#*F#

5

-71,630

1,000

-71,630 C#*D#*E#*F#

6

1,000

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

4

TOTAL

1

E636TWF22F

m2

1,000

TANCAMENT TIPUS F3
Sistema de façana format per envà Aquapanel KNAUF WM111C 140/600 (12,5Aq+100.1+12,5Aq) MW o equivalent,
compost per una estructura d'acer galvanitzat especial per ambient no agressiu (Z275 g/m2), amb possibilitat d'instal·lació
per ambient agressiu (Z450 g/m2); de canals horitzontals de 100 mm d'amplada i muntants verticals de 100x50x1 mm,
amb una modulació de 600 mm de separació a eixos entre muntants; i sobre la qual es cargola pel costat exterior 1 placa
de ciment reforçada amb malla de fibra de vidre (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de gruix. Entre els perfils i
la placa porta muntada una barrera d'aigua Aquapanel KNAUF en format de 1,5x50 m i aïllament tèrmic-acústic en interior
de la cambra a base de panells de llana mineral (MW). I pel costat interior es cargolen: 1 placa Standard KNAUF (Tipus A
segons UNE EN 520) de 12,5 mm de gruix, Placa Standard de 12,5 mm de gruix. Totalment acabat per acabat mínim
Nivell Q1 o Q2, a punt per imprimar, revestir, pintar o decorar per l'interior; i/p.p. de tractaments de juntes, cantonades i
forats, passos d'instal·lacions, pastes, morters, cintes, malles, cantoneres, cargols, bandes d'estanqueïtat, neteja i mitjans
auxiliars (excepte elevació, transport i mesures de seguretat col·lectives). Vàlid per la cara exterior com a suport per un
sistema de façana lleugera ventilada

Num. Text
1

LAB CHV

2

Façana nord

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

100,130

100,130 C#*D#*E#*F#

3

-100,130

1,000

-100,130 C#*D#*E#*F#

4

1,000

6

Façana nord

7
8
9

Façana sud

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

1,000

33,970

33,970 C#*D#*E#*F#

1,000

39,230

39,230 C#*D#*E#*F#

1,000

47,770

47,770 C#*D#*E#*F#

1,000

29,070

29,070 C#*D#*E#*F#

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19

Pàg.:

10

Façana est

1,000

65,920

65,920 C#*D#*E#*F#

11

Façana oest

1,000

14,970

14,970 C#*D#*E#*F#

12

1,000

43,400

43,400 C#*D#*E#*F#

13

1,000

14,090

14,090 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

E636TZF22F

m2

25

289,420

TANCAMENT TIPUS F4
Suministre i col·locació de:
- Revestiment exterior de formigó polímer amb DIT sobre perfileria d'alumini fixat a perfileria auxiliar sobre els suports del
tancament de façana. Dimensions i acabats segons disseny de projecte.
- Làmina termoreflectiva i impermeabilitzant.
- Subestructura composta per perfileria d'acer galvanitzat de classe DX51D i Z275 composta per perfils en C i U de 150
mm. fixades mitjançant ancoratges segons prestacions del projecte a forjats. Inclou peces de regularització per ajustar-se
als desploms de forjats (màxim 4 cm).
- 150 mm d'aïllament de llana de roca (0,036 W/m2ºK) col·locada entre muntants de perfileria d'acer galvanitzat.
- Trasdossat interior fixat directament a perfileria de tancament compost per placa de guix laminat.
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AGUA VERTICAL o a escollir per la DF segons mostres
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

LAB CHV

2

Façana nord

1,000

147,900

147,900 C#*D#*E#*F#

3

Façana sud

1,000

108,240

108,240 C#*D#*E#*F#

4

Façana est

1,000

245,460

245,460 C#*D#*E#*F#

5

Façana oest

1,000

267,410

267,410 C#*D#*E#*F#

6

-769,010

1,000

-769,010 C#*D#*E#*F#

7

1,000

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

6

TOTAL

1

E612ZB51V

m2

1,000

TANCAMENT TIPUS F5
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

MANTENIMENT

2

PB

2,000

1,000

2,210

4,420 C#*D#*E#*F#

3

Coberta

1,000

6,120

1,420

8,690 C#*D#*E#*F#

1,000

1,680

1,420

1,000

200,000

4
5

+

2,386 C#*D#*E#*F#
200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

215,496

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS
7

E63ZC11C1

m2

Data: 21/12/19

Pàg.:

26

Suministre i muntatge de façana perforada SISTEMA SKYLINE o equivalent, fabricada amb xapa de 4 mm i subestructura
vertical posterior de 50x200mm TRUQUE-50 cada 1500mm, cargolades entre si amb perfil tutor de T extrusionada collada
a estructura metàl·lica de les passeres. Es contemplen els elements per absorbir les dilatacions dels panells. Inclou
cantonades circulars. Tots els elements aniran pintats al forn i amb tractament qualicoat. Cargols inox. Totalment rematat i
sellat
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte

Num. Text
1

OSM

2

Façana sud

3

LAB CHV

4
5

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

20,420

20,420 C#*D#*E#*F#

Façana nord

1,000

393,350

393,350 C#*D#*E#*F#

Façana sud

1,000

336,260

336,260 C#*D#*E#*F#

1,000

48,510

48,510 C#*D#*E#*F#

6

1,000

46,050

46,050 C#*D#*E#*F#

Façana est

1,000

676,690

676,690 C#*D#*E#*F#

1,000

24,250

24,250 C#*D#*E#*F#

Façana oest

1,000

655,320

655,320 C#*D#*E#*F#

11

1,000

85,530

12

-2286,380

-2286,380 C#*D#*E#*F#

13

1,000

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

7
8
9
10

85,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

Fórmula

E635YZF22F

m2

1,000

Suministre i col·locació de façana ventilada ULMA HP o equivalent amb plaques de formigó polímer i sistema de fixació
ocult, recollit en el DIT nº 476R/10 i conforme amb el CTE. Inclou:
- Suministre de Plaques de Formigó Polímer amb acabat superficial de Gel-Coat
- Subestructura primària: Muntants en ´´T´´, i ancoratges senzills i dobles en ´´L´´ per punts fixes i lliscants del muntant. Vol
màxim de 150 mm
- Subestructura secundària: Perfils d'arrencada i perfils guia de junta corrent de 3 mm de 3,6 metres de longitud
- Tota la subestructura serà en alumini d'aleació 6063 i tractament T-5
- Separadors de polyamida per juntes verticals de 3 mm
- Cargols necessaris
Les plaques estan ranurades en tota la longitud del cantell superior i inferiorment, preparades per la seva col·locació sobre
els perfils-guía
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AIGUA o a escollir per la DF segons mostres
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte

Num. Text
1

MANTENIMENT

2

Baixos

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

47,530

3,310

157,324 C#*D#*E#*F#

3

-2,000

2,700

3,310

-17,874 C#*D#*E#*F#

4

-1,000

5,700

3,310

-18,867 C#*D#*E#*F#

5

-1,000

3,820

3,310

-12,644 C#*D#*E#*F#

6

1,000

65,000

7

-172,939

-172,939 C#*D#*E#*F#

8

1,000

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

65,000 C#*D#*E#*F#

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
9

E635G22D

m2

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

m2

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

m

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

01
06
02
UA

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000

TOTAL

Fórmula

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

NUM. CODI

Fórmula

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3
plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

m

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 4

TOTAL

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

E63ZVJ3H

1,000

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3
plecs, per a junt de dilatació, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

Num. Text

13

Fórmula

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

E63ZVE3H

TOTAL

Façana amb disposició dels elements horitzontal, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de
llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara interior llisa, color blanc,
gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0.5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat

m2

Num. Text

12

1,000

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

E635F218

Fórmula

Façana amb disposició dels elements horitzontal, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en calent i
prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades amb un gruix total de 35 mm, amb la cara
exterior llisa i la cara interior grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0.6 mm, junt longitudinal encadellat i
sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat

Num. Text

11

TOTAL

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

E635KAAK

1,000

Façana amb disposició dels elements vertical, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana
mineral de roca amb un gruix total de 150 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara interior llisa, color estàndard,
diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0.5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a
façanes, col·locat

Num. Text

10

27

1,000

PRESSUPOST ESTRUCTURA CHV_ARQ
SISTEMA ENVOLVENT
FUSTERIES
DESCRIPCIÓ

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS
1

1A1E0010

m2

Data: 21/12/19

Pàg.:

28

FUSTERIA TIPUS F8
Suministre i col·locació de tancament exterior fix i practicable, color a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb
trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o
equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte. Inclou premarc ancorat a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb
obra

Num. Text
1

LAB CHV

2

PB

Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

4,150

[F]

3,000
TOTAL AMIDAMENT

2

1A1E0012

m2

TOTAL

Fórmula

12,450 C#*D#*E#*F#
12,450

FUSTERIA TIPUS F10
Suministre i col·locació de tancament exterior fix i practicable, color a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb
trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o
equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte. Inclou premarc ancorat a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb
obra

Num. Text
1

LAB CHV

2

PS/PB

Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

3,200

[F]

6,000
TOTAL AMIDAMENT

3

1A1E0013

u

TOTAL

Fórmula

19,200 C#*D#*E#*F#
19,200

FUSTERIA TIPUS F11
Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb
trencament de pont tèrmic:
- Porta d'una fulla batent, sistema forster (NEW) presto o equivalent, de 80x235 cm de pas
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte. Inclou premarc ancorat a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb
obra

Num. Text
1

MANTENIMENT

2

PS

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS
4

1A1E0014

u

Data: 21/12/19

Pàg.:

29

FUSTERIA TIPUS F12
Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb
trencament de pont tèrmic:
- Porta de dues fulles batents, sistema forster (NEW) presto o equivalent, de 160x210 cm de pas
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra

Num. Text

Tipus

1

LAB CHV/MANTENIMENT

2

PB

[C]

[D]

[E]

[F]

1A1E0015

u

Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL

1,000

FUSTERIA TIPUS F13
Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb
trencament de pont tèrmic:
- Porta de dues fulles batents, sistema forster (NEW) presto o equivalent, de 160x324 cm de pas
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte. Inclou premarc ancorat a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb
obra

Num. Text

Tipus

1

LAB CHV/MANTENIMENT

2

PB

[C]

[D]

[E]

[F]

1A1E0016

u

Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL

1,000

FUSTERIA TIPUS F14
Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb
trencament de pont tèrmic:
- Porta d'una fulla corredissa, sistema forster (NEW) presto o equivalent, de 270x324 cm de pas
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte. Inclou premarc ancorat a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb
obra

Num. Text
1

MANTENIMENT

2

PB

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

2,000
TOTAL AMIDAMENT

2,000

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS
7

1A1E0017

Data: 21/12/19

Pàg.:

30

FUSTERIA TIPUS F15

m2

Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de
pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o
equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte. Inclou premarc ancorat a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb
obra
Num. Text
1

MANTENIMENT

2

PB

Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

5,700

[F]

3,310
TOTAL AMIDAMENT

8

1A1E0018

TOTAL

Fórmula

18,867 C#*D#*E#*F#
18,867

FUSTERIA TIPUS F16

m2

Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de
pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o
equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte. Inclou premarc ancorat a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb
obra
Num. Text
1

MANTENIMENT

2

PB

Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

3,820

[F]

3,310
TOTAL AMIDAMENT

01
07
01

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 4
NUM. CODI
1

E614HSAK

Num. Text
1

MANTENIMENT

2

PB

TOTAL

Fórmula

12,644 C#*D#*E#*F#
12,644

PRESSUPOST ESTRUCTURA CHV_ARQ
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ
DIVISÒRIES

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

0,860

2,170

1,866 C#*D#*E#*F#

3

2,000

0,860

2,170

3,732 C#*D#*E#*F#

4

1,000

2,700

3,310

8,937 C#*D#*E#*F#

5

1,000

1,540

2,170

3,342 C#*D#*E#*F#

1,000

100,000

6

+

100,000 C#*D#*E#*F#

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
2

K61RZ100E

pa

01
07
02

NUM. CODI
1

1A220001

117,877

Partida alçada a justificar per la reparació de divisòries i tancaments malmesos com a conseqüència dels treballs de
fonamentació i estructura
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 4

31

1,000

PRESSUPOST ESTRUCTURA CHV_ARQ
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ
FUSTERIES

UA

DESCRIPCIÓ

u

PORTA TIPUS P1
Suministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x235 cm, preu alt
Inclou tots els elements i treballs necessaris per obtenir el certificat corresponent de resistència al foc de l'element acabat, i
la part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons plec de
condicions, esquemes i detalls de projecte

Num. Text
1

MANTENIMENT

2

PS

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1A220002

u

Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL

1,000

PORTA TIPUS P2
Suministre i col·locació de porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 160x210 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons plec
de condicions, esquemes i detalls de projecte

Num. Text
1

MANTENIMENT

2

PB

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1A220003

u

Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL

1,000

PORTA TIPUS P3
Suministre i col·locació de porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 74x210 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons plec
de condicions, esquemes i detalls de projecte

Num. Text
1

MANTENIMENT

2

PB

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS
4

1A220004

Data: 21/12/19

Pàg.:

32

PORTA TIPUS P4

u

Suministre i col·locació de porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 80x210 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons plec
de condicions, esquemes i detalls de projecte
Num. Text
1

MANTENIMENT

2

PB

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1A220005

Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL

1,000

PORTA TIPUS P5

u

Suministre i col·locació de porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 140x210 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució, tot segons plec
de condicions, esquemes i detalls de projecte
Num. Text
1

MANTENIMENT

2

PB

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

01
08

NUM. CODI
1

17951111

LAB CHV

2

PS

PRESSUPOST ESTRUCTURA CHV_ARQ
IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I JUNTS
DESCRIPCIÓ

m2

Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de
drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons
CTE/DB-HS 2006
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

9,810

3,600

35,316 C#*D#*E#*F#

3

1,000

6,140

3,600

22,104 C#*D#*E#*F#

4

2,000

4,030

1,600

12,896 C#*D#*E#*F#

5

2,000

5,340

1,600

17,088 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

1,000

UA

Num. Text
1

Fórmula

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

1,000

OBRA
CAPÍTOL

TOTAL

E7A24A0L

m2

Num. Text

87,404

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

TANCAMENT TIPUS F1

2

Façana nord

1,000

33,370

33,370 C#*D#*E#*F#

3

Façana sud

1,000

178,710

178,710 C#*D#*E#*F#

1,000

28,820

28,820 C#*D#*E#*F#

4

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19

Pàg.:

5

Façana est

1,000

151,830

151,830 C#*D#*E#*F#

6

Façana oest

1,000

167,410

167,410 C#*D#*E#*F#

1,000

19,590

19,590 C#*D#*E#*F#

1,000

112,540

112,540 C#*D#*E#*F#

7
8

TANCAMENT TIPUS F3

9

Façana nord

10

TANCAMENT TIPUS F4

11

Façana nord

1,000

129,110

129,110 C#*D#*E#*F#

12

Façana sud

1,000

105,070

105,070 C#*D#*E#*F#

13

Façana est

1,000

237,160

237,160 C#*D#*E#*F#

14

Façana oest

1,000

259,190

259,190 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

ED5A1700

LAB CHV

2

PS

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

9,810 C#*D#*E#*F#

3

1,000

6,140

6,140 C#*D#*E#*F#

4

2,000

4,030

8,060 C#*D#*E#*F#

5

2,000

5,340

10,680 C#*D#*E#*F#

01
09
01

NUM. CODI
E81126D2

1

MANTENIMENT

2

Coberta

PRESSUPOST ESTRUCTURA CHV_ARQ
REVESTIMENTS
VERTICALS
DESCRIPCIÓ

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat
Tipus

3

[C]

[D]

[E]

[F]

m2

m2

Fórmula

2,000

6,120

1,420

17,381 C#*D#*E#*F#

1,680

1,420

4,771 C#*D#*E#*F#
22,152

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb
guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
AMIDAMENT DIRECTE

E8241328

TOTAL

2,000

TOTAL AMIDAMENT
E8121112

34,690

UA

Num. Text

3

Fórmula

9,810

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 4

2

TOTAL

1,000

TOTAL AMIDAMENT

1

1.422,800

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm

m

Num. Text
1

33

20,000

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València,
grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
AMIDAMENT DIRECTE

20,000
EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS
4

E898D240

m2

Data: 21/12/19

Pàg.:

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

5

E898J2A0
Num. Text

m2

34

200,000

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Sup. lateral \\

1,000

96,464 C#*(96464/1000)

2

Sup. lateral \\

1,000

70,304 C#*(70304/1000)

3

Sup. lateral \\

1,000

59,988 C#*(59988/1000)

4

Sup. lateral \\

1,000

54,690 C#*(5469/100)

5

Sup. lateral \\

1,000

49,916 C#*(49916/1000)

6

Sup. lateral \\

1,000

42,700 C#*(427/10)

7

Sup. lateral \\

1,000

37,441 C#*(37441/1000)

8

Sup. lateral \\

1,000

37,102 C#*(37102/1000)

9

Sup. lateral \\

1,000

37,102 C#*(37102/1000)

10

Sup. lateral \\

1,000

34,093 C#*(34093/1000)

11

Sup. lateral \\

1,000

33,234 C#*(33234/1000)

12

Sup. lateral \\

1,000

31,710 C#*(3171/100)

13

Sup. lateral \\

1,000

30,877 C#*(30877/1000)

14

Sup. lateral \\

1,000

29,841 C#*(29841/1000)

15

Sup. lateral \\

1,000

29,841 C#*(29841/1000)

16

Sup. lateral \\

1,000

26,759 C#*(26759/1000)

17

Sup. lateral \\

1,000

23,593 C#*(23593/1000)

18

Sup. lateral \\

1,000

22,145 C#*(22145/1000)

19

Sup. lateral \\

1,000

20,807 C#*(20807/1000)

20

Sup. lateral \\

1,000

16,914 C#*(16914/1000)

21

Sup. lateral \\

1,000

15,921 C#*(15921/1000)

22

Sup. lateral \\

1,000

15,232 C#*(15232/1000)

23

Sup. lateral \\

1,000

14,720 C#*(1472/100)

24

Sup. lateral \\

1,000

14,720 C#*(1472/100)

25

Sup. lateral \\

1,000

12,711 C#*(12711/1000)

26

Sup. lateral \\

1,000

12,711 C#*(12711/1000)

27

Sup. lateral \\

1,000

12,711 C#*(12711/1000)

28

Sup. lateral \\

1,000

12,677 C#*(12677/1000)

29

Sup. lateral \\

1,000

12,636 C#*(12636/1000)

30

Sup. lateral \\

1,000

11,817 C#*(11817/1000)

31

Sup. lateral \\

1,000

11,764 C#*(11764/1000)

32

Sup. lateral \\

1,000

11,369 C#*(11369/1000)

33

Sup. lateral \\

1,000

11,369 C#*(11369/1000)

34

Sup. lateral \\

1,000

10,976 C#*(10976/1000)

35

Sup. lateral \\

1,000

10,608 C#*(10608/1000)

36

Sup. lateral \\

1,000

10,608 C#*(10608/1000)

37

Sup. lateral \\

1,000

10,286 C#*(10286/1000)
EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19

Pàg.:

38

Sup. lateral \\

1,000

9,897 C#*(9897/1000)

39

Sup. lateral \\

1,000

9,897 C#*(9897/1000)

40

Sup. lateral \\

1,000

9,633 C#*(9633/1000)

41

Sup. lateral \\

1,000

9,600 C#*(96/10)

42

Sup. lateral \\

1,000

9,599 C#*(9599/1000)

43

Sup. lateral \\

1,000

8,576 C#*(8576/1000)

44

Sup. lateral \\

1,000

7,977 C#*(7977/1000)

45

Sup. lateral \\

1,000

7,518 C#*(7518/1000)

46

Sup. lateral \\

1,000

7,481 C#*(7481/1000)

47

Sup. lateral \\

1,000

7,415 C#*(7415/1000)

48

Sup. lateral \\

1,000

6,301 C#*(6301/1000)

49

Sup. lateral \\

1,000

4,673 C#*(4673/1000)

50

Sup. lateral \\

1,000

4,507 C#*(4507/1000)

51

Sup. lateral \\

1,000

4,507 C#*(4507/1000)

52

Sup. lateral \\

1,000

4,507 C#*(4507/1000)

53

Sup. lateral \\

1,000

4,367 C#*(4367/1000)

54

Sup. lateral \\

1,000

3,970 C#*(397/100)

55

Sup. lateral \\

1,000

3,904 C#*(3904/1000)

56

Sup. lateral \\

1,000

3,476 C#*(3476/1000)

57

Sup. lateral \\

1,000

2,906 C#*(2906/1000)

58

Sup. lateral \\

1,000

2,906 C#*(2906/1000)

59

Sup. lateral \\

1,000

2,906 C#*(2906/1000)

60

Sup. lateral \\

1,000

2,843 C#*(2843/1000)

61

Sup. lateral \\

1,000

2,785 C#*(2785/1000)

62

Sup. lateral \\

1,000

2,695 C#*(2695/1000)

63

Sup. lateral \\

1,000

2,523 C#*(2523/1000)

64

Sup. lateral \\

1,000

2,356 C#*(2356/1000)

65

Sup. lateral \\

1,000

2,326 C#*(2326/1000)

66

Sup. lateral \\

1,000

2,277 C#*(2277/1000)

67

Sup. lateral \\

1,000

2,277 C#*(2277/1000)

68

Sup. lateral \\

1,000

2,178 C#*(2178/1000)

69

Sup. lateral \\

1,000

2,178 C#*(2178/1000)

70

Sup. lateral \\

1,000

1,984 C#*(1984/1000)

71

Sup. lateral \\

1,000

1,904 C#*(1904/1000)

72

Sup. lateral \\

1,000

1,840 C#*(184/100)

73

Sup. lateral \\

1,000

1,840 C#*(184/100)

74

Sup. lateral \\

1,000

1,800 C#*(18/10)

75

Sup. lateral \\

1,000

1,756 C#*(1756/1000)

76

Sup. lateral \\

1,000

1,756 C#*(1756/1000)

77

Sup. lateral \\

1,000

1,756 C#*(1756/1000)

78

Sup. lateral \\

1,000

1,485 C#*(1485/1000)

79

Sup. lateral \\

1,000

1,356 C#*(1356/1000)

80

Sup. lateral \\

1,000

1,298 C#*(1298/1000)

81

Sup. lateral \\

1,000

1,298 C#*(1298/1000)

35

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19

Pàg.:

82

Sup. lateral \\

1,000

1,298 C#*(1298/1000)

83

Sup. lateral \\

1,000

1,245 C#*(1245/1000)

84

Sup. lateral \\

1,000

1,188 C#*(1188/1000)

85

Sup. lateral \\

1,000

1,112 C#*(1112/1000)

86

Sup. lateral \\

1,000

1,112 C#*(1112/1000)

87

Sup. lateral \\

1,000

1,084 C#*(1084/1000)

88

Sup. lateral \\

1,000

1,084 C#*(1084/1000)

89

Sup. lateral \\

1,000

1,072 C#*(1072/1000)

90

Sup. lateral \\

1,000

0,993 C#*(993/1000)

91

Sup. lateral \\

1,000

0,993 C#*(993/1000)

92

Sup. lateral \\

1,000

0,980 C#*(98/100)

93

Sup. lateral \\

1,000

0,980 C#*(98/100)

94

Sup. lateral \\

1,000

0,980 C#*(98/100)

95

Sup. lateral \\

1,000

0,980 C#*(98/100)

96

Sup. lateral \\

1,000

0,980 C#*(98/100)

97

Sup. lateral \\

1,000

0,935 C#*(935/1000)

98

Sup. lateral \\

1,000

0,866 C#*(866/1000)

99

Sup. lateral \\

1,000

0,866 C#*(866/1000)

100

Sup. lateral \\

1,000

0,708 C#*(708/1000)

101

Sup. lateral \\

1,000

0,708 C#*(708/1000)
TOTAL AMIDAMENT

6

E898K2A0

m2

01
09
02
01

NUM. CODI
1

E9234G91

Num. Text
1

MANTENIMENT

2

PB

3

MANTENIMENT

4

1.199,555

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 4
TITOL 5

36

1.000,000

PRESSUPOST ESTRUCTURA CHV_ARQ
REVESTIMENTS
HORITZONTALS
PAVIMENTS

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 20 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

69,190

69,190 C#*D#*E#*F#

PS

1,000

35,430

35,430 C#*D#*E#*F#

5

PB

1,000

128,570

128,570 C#*D#*E#*F#

6

LAB CHV

7

PS

1,000

51,450

51,450 C#*D#*E#*F#

8

PB

1,000

7,460

7,460 C#*D#*E#*F#

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS
10

Data: 21/12/19

+

1,000

Pàg.:
450,000 C#*D#*E#*F#

450,000
TOTAL AMIDAMENT

2

193514B4

m2

Num. Text
1

MANTENIMENT

2

PB

3

MANTENIMENT

4

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

69,190

69,190 C#*D#*E#*F#

PS

1,000

35,430

35,430 C#*D#*E#*F#

5

PB

1,000

128,570

128,570 C#*D#*E#*F#

6

LAB CHV

7

PS

1,000

51,450

51,450 C#*D#*E#*F#

8

PB

1,000

7,460

7,460 C#*D#*E#*F#

E4BCDA66

m2

Num. Text

292,100

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

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

MANTENIMENT

2

PB

3

MANTENIMENT

4

PS

1,000

35,430

35,430 C#*D#*E#*F#

5

PB

1,000

128,570

128,570 C#*D#*E#*F#

6

LAB CHV

7

PS

1,000

51,450

51,450 C#*D#*E#*F#

8

PB

1,000

7,460

7,460 C#*D#*E#*F#

1,000

69,190 C#*D#*E#*F#

69,190

TOTAL AMIDAMENT
4

742,100

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa
filtrant amb geotèxtil de polipropilè

TOTAL AMIDAMENT
3

E9GZ3000
Num. Text

m2

37

292,100

Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

MANTENIMENT

2

PB

3

MANTENIMENT

4

PS

1,000

35,430

35,430 C#*D#*E#*F#

5

PB

1,000

128,570

128,570 C#*D#*E#*F#

6

LAB CHV

7

PS

1,000

51,450

51,450 C#*D#*E#*F#

8

PB

1,000

7,460

7,460 C#*D#*E#*F#

1,000

69,190 C#*D#*E#*F#

69,190

TOTAL AMIDAMENT

292,100

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS
5

E9C1Z243A

m2

Num. Text
1

MANTENIMENT

2

PB

Data: 21/12/19

Pàg.:

Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a
ús interior normal, igual a paviment existent
Tipus

3

[C]

[D]

[E]

[F]

E9V84A75

m

Num. Text

ESCALA PRINCIPAL

2

TRAM 1

3

69,190

69,190 C#*D#*E#*F#

0,100

69,190

6,919 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

8,000

1,400

11,200 C#*D#*E#*F#

9,000

1,400

12,600 C#*D#*E#*F#

9,000

1,400

12,600 C#*D#*E#*F#

1,400

12,600 C#*D#*E#*F#

9,000

1,400

12,600 C#*D#*E#*F#

9,000

1,400

12,600 C#*D#*E#*F#

8

9,000

1,400

12,600 C#*D#*E#*F#

9

9,000

1,400

12,600 C#*D#*E#*F#

10

0,000

TRAM 2

5
6
7

TRAM 3

0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

E9V8Z4A75

m

Num. Text

ESCALA SECUNDÀRIA

2

TRAM 1

99,400

Esglaó amb relleu de planxa perforada d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament
com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

9,000

1,400

12,600 C#*D#*E#*F#

3

9,000

1,400

12,600 C#*D#*E#*F#

4

9,000

1,400

12,600 C#*D#*E#*F#

9,000

1,400

12,600 C#*D#*E#*F#

6

9,000

1,400

12,600 C#*D#*E#*F#

7

9,000

1,400

12,600 C#*D#*E#*F#

5

TRAM 2

9,000

1,400

12,600 C#*D#*E#*F#

9

9,000

1,400

12,600 C#*D#*E#*F#

10

9,000

1,400

12,600 C#*D#*E#*F#

8

TRAM 3

TOTAL AMIDAMENT
8

76,109

9,000

4

7

Fórmula

Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a
màxim, col·locat a l'obra amb soldadura
Tipus

1

TOTAL

1,000

TOTAL AMIDAMENT
6

E9S2MN3B
Num. Text
1

Sup. de suelo \\

m2

38

113,400

Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, col·locat soldat
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

5,610

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19

Pàg.:

2

Sup. de suelo \\

1,000

5,442 C#*(1625/1000*1553
/1000+1853/1000*15
75/1000)

3

Sup. de suelo \\

1,000

5,357 C#*(1600/1000*1553
/1000+1853/1000*15
50/1000)

4

Sup. de suelo \\

1,000

5,357 C#*(1600/1000*1553
/1000+1853/1000*15
50/1000)

5

Sup. de suelo \\

1,000

5,357 C#*(1600/1000*1553
/1000+1853/1000*15
50/1000)

6

Sup. de suelo \\

1,000

5,357 C#*(1600/1000*1553
/1000+1853/1000*15
50/1000)

7

Sup. de suelo \\

1,000

5,269

8

Sup. de suelo \\

3,200

5,098 C#*D#*E#*F#

1,593

0,000 C#*D#*E#*F#

0,000

9

TOTAL AMIDAMENT
9

E9S2ZMN3B

m2

Num. Text

42,847

Paviment de planxa plana perforada de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, col·locat soldat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,467

TOTAL

Fórmula

1

Sup. de suelo \\

3,300

2

Sup. de suelo \\

1,000

8,113 C#*(2767/1000*1550
/1000+2467/1000*15
50/1000)

3

Sup. de suelo \\

1,000

8,113 C#*(2467/1000*1550
/1000+2767/1000*15
50/1000)

4

Sup. de suelo \\

1,000

8,113 C#*(2767/1000*1550
/1000+2467/1000*15
50/1000)

5

Sup. de suelo \\

1,000

8,113 C#*(2767/1000*1550
/1000+2467/1000*15
50/1000)

6

Sup. de suelo \\

1,000

7,338 C#*(2517/1000*1550
/1000+2217/1000*15
50/1000)

7

Sup. de suelo \\

1,000

7,338 C#*(2517/1000*1550
/1000+2217/1000*15
50/1000)

8

Sup. de suelo \\

1,000

7,338 C#*(2517/1000*1550
/1000+2217/1000*15
50/1000)

9

Sup. de suelo \\

1,000

7,338 C#*(2517/1000*1550
/1000+2217/1000*15
50/1000)

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

10

8,141 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
10

39

E9U6ZP01W

m

69,945

Sòcol de PVC, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19
AMIDAMENT DIRECTE

01
11

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

EJ14BC1Q

Pàg.:
100,000

PRESSUPOST ESTRUCTURA CHV_ARQ
EQUIPAMENTS

UA

DESCRIPCIÓ

u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
1,000

AMIDAMENT DIRECTE
2

EJ24A131

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de
llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

u

AMIDAMENT DIRECTE
3

EJ13B713

1,000

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports
murals

u

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
4

EJ23613G

u

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets
1,000

AMIDAMENT DIRECTE
5

EJ3317P7

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó
de PVC

u

AMIDAMENT DIRECTE
6

EJ33B7PG

1,000

Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

u

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
7

EC1K1502

m2

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament
AMIDAMENT DIRECTE

01
12

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

F921201J

F932101J

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

m3

0,600

PRESSUPOST ESTRUCTURA CHV_ARQ
URBANITZACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE
2

40

591,540

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
3

F961A477

m

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

Listel \\

1,000

57,890 C#*(5789/100)

2

Listel \\

1,000

26,295 C#*(26295/1000)

3

Listel \\

1,000

7,823 C#*(7823/1000)

4

Listel \\

1,000

5,946 C#*(5946/1000)

5

Listel \\

1,000

2,489 C#*(2489/1000)

6

Listel \\

1,000

1,496 C#*(1496/1000)

F9E1511N

m2

101,939

Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2.5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Sup. de suelo \\

1,000

209,290 C#*(20929/100)

2

Sup. de suelo \\

1,000

59,490 C#*(5949/100)

3

Sup. de suelo \\

1,000

54,471 C#*(54471/1000)

4

Sup. de suelo \\

1,000

46,150 C#*(4615/100)

5

Sup. de suelo \\

1,000

29,578 C#*(29578/1000)

6

Sup. de suelo \\

1,000

29,152 C#*(29152/1000)

7

Sup. de suelo \\

1,000

26,795 C#*(26795/1000)

8

Sup. de suelo \\

1,000

24,673 C#*(24673/1000)

9

Sup. de suelo \\

1,000

15,968 C#*(15968/1000)

10

Sup. de suelo \\

1,000

14,865 C#*(14865/1000)

11

Sup. de suelo \\

1,000

13,793 C#*(13793/1000)

12

Sup. de suelo \\

1,000

13,746 C#*(13746/1000)

13

Sup. de suelo \\

1,000

13,643 C#*(13643/1000)

14

Sup. de suelo \\

1,000

12,914 C#*(12914/1000)

15

Sup. de suelo \\

1,000

10,478 C#*(10478/1000)

16

Sup. de suelo \\

1,000

8,694 C#*(8694/1000)

17

Sup. de suelo \\

1,000

7,840 C#*(784/100)
TOTAL AMIDAMENT

F9VP11U8

m2

F9V3Z733A

m

Num. Text
1

591,540

Esglaó de fins a 60x17 cm amb estesa i alçada de panot de 4 pastilles, flor o ratllat, de color gris, de 20x20x2,5 cm, classe
1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
AMIDAMENT DIRECTE

6

TOTAL

1

Num. Text

5

591,540

Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 10x25 cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

TOTAL AMIDAMENT
4

41

1,000

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 32x16 cm, amb bisell i acabat buixardat, de color blanc,
col·locat amb morter M 7.5
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

URBANITZACIÓ
EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS
2

Data: 21/12/19

Escala PS/PB

23,000

2,770

01
13

NUM. CODI
1

VA000002

42

63,710 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL

Pàg.:

63,710

PRESSUPOST ESTRUCTURA CHV_ARQ
VARIS

UA

DESCRIPCIÓ

pa

Partida alçada a justificar per realitzar un nou reconeixement del terreny per recomanar la solució més adequada si un cop
iniciades les tasques per a la implantació de la fonamentació es reigistra alguna anomalia en el terreny o l'aparició de
materials no descrits en l'informe geològic-geotècnic redactat per LOSTEC S.A.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/12/19

Pàg.:

1

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 1

1351W2H51

m3

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia de 1,5 m2/ m3
(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

184,85 €

P- 2

1351X2H51

m3

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 80 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia de 4 m2/ m3
(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

271,01 €

P- 3

1351Y2H51

m3

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 80 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia de 2 m2/ m3
(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

231,47 €

P- 4

1351Z2H51

m3

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 45 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia de 2 m2/ m3
(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

188,61 €

P- 5

1352Z2G83

m3

Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 50 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist
(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

283,90 €

P- 6

1352Z2GA3

m3

Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist
(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

297,07 €

P- 7

135CZ55G2

m3

Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3
d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 i encofrat no vist amb una quantia de 0.2 m2/m3
(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

142,87 €

P- 8

135FY52KK

m3

Encep de fonaments de formigó armat amb formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, armat amb 132 kg/m3 d'armadura
per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, i encofrat
per a enceps amb una quantia de 2 m2/m3
(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

293,87 €

P- 9

135FZ52KK

m3

Encep de fonaments de formigó armat amb formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, armat amb 95 kg/m3 d'armadura
per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, i encofrat
per a enceps amb una quantia de 2 m2/m3
(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

249,31 €

P- 10

1458Z116G

m3

Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 115
kg/m3
(SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

648,34 €

P- 11

145C427E

m2

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per
a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 35 kg/m2
(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

133,31 €

P- 12

145CZ4974

m2

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per
a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 25 kg/m2. Inclou connexionat amb mur de formigó existent
(NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

95,64 €

PREU

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/12/19

Pàg.:

2

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 13

145CZD974

m2

Llosa de formigó armat, inclinada, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1.1 m2/m2,
formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 25 kg/m2. Inclou connexionat amb mur de formigó existent
(CENT DOTZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

112,15 €

P- 14

14LMZ124A

m2

Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1
mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 6 a 7 kN/m2,
llum menor de 2.8 m, amb una quantia de 2 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 5 i 5 mm de D i una
quantia de 0.087 m3/m2 de formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Inclou connectors i tots els elements necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs
(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

45,33 €

P- 15

14LWZ3A15

m2

Formació de sostre 27,5+7,5 cm amb plaques nervades posttensades amb 4 cables 0,6'' Y1860 S7
de formigó armat segons plànols de detall, de 34,5 cm d'alçària i 120 cm d'amplària, per a una llum
màxima de 12 m, per a sostre amb capa de compressió mínima de 7,5 cm, col·locades sobre
estructura, malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm B500T
UNE-EN 10080, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i amb
una quantia de 0.11 m3/m2 de formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb
bomba
(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

80,26 €

P- 16

1511Z3TFF

m2

Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora,
impermeabilització amb una membrana d'una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie,
aïllament amb plaques de poliestirè extruït (XPS) de gruix 140 mm, capa separadora amb geotèxtil i
acabat amb un paviment de rajola ceràmica
(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

89,44 €

P- 17

1512Z3TCH

m2

Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora,
impermeabilització amb una membrana d'una làmina de PVC flexible, aïllament amb plaques de
poliestirè extruït (XPS) de 140 mm i capa separadora amb geotèxtil
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

66,49 €

P- 18

17951111

m2

Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa
drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil,
fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006
(SETZE EUROS)

16,00 €

P- 19

193514B4

m2

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a
70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè
(TRENTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

39,03 €

P- 20

1A1E0010

m2

FUSTERIA TIPUS F8
Suministre i col·locació de tancament exterior fix i practicable, color a escollir segons mostres, amb
perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS
de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou premarc ancorat a estructura d'acer i/o forjat.
Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

PREU

349,97 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 21

1A1E0012

m2

FUSTERIA TIPUS F10

Data: 21/12/19

Pàg.:

3

PREU
267,84 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix i practicable, color a escollir segons mostres, amb
perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS
de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou premarc ancorat a estructura d'acer i/o forjat.
Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P- 22

1A1E0013

u

FUSTERIA TIPUS F11

1.315,00 €

Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir segons mostres, amb
perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic:
- Porta d'una fulla batent, sistema forster (NEW) presto o equivalent, de 80x235 cm de pas
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou premarc ancorat a estructura d'acer i/o forjat.
Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
(MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS)
P- 23

1A1E0014

u

FUSTERIA TIPUS F12

1.698,00 €

Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir segons mostres, amb
perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic:
- Porta de dues fulles batents, sistema forster (NEW) presto o equivalent, de 160x210 cm de pas
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
(MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS)
P- 24

1A1E0015

u

FUSTERIA TIPUS F13

1.915,00 €

Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir segons mostres, amb
perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic:
- Porta de dues fulles batents, sistema forster (NEW) presto o equivalent, de 160x324 cm de pas
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou premarc ancorat a estructura d'acer i/o forjat.
Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
(MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS)
P- 25

1A1E0016

u

FUSTERIA TIPUS F14
Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir segons mostres, amb
perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic:
- Porta d'una fulla corredissa, sistema forster (NEW) presto o equivalent, de 270x324 cm de pas
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou premarc ancorat a estructura d'acer i/o forjat.
Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
(DOS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

2.485,00 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
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CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 26

1A1E0017

m2

FUSTERIA TIPUS F15

Data: 21/12/19

Pàg.:

4

PREU
194,14 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir segons mostres, amb perfileria
d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS
de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou premarc ancorat a estructura d'acer i/o forjat.
Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
P- 27

1A1E0018

m2

FUSTERIA TIPUS F16

223,34 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir segons mostres, amb perfileria
d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS
de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou premarc ancorat a estructura d'acer i/o forjat.
Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
P- 28

1A220001

u

PORTA TIPUS P1

176,38 €

Suministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de
80x235 cm, preu alt
Inclou tots els elements i treballs necessaris per obtenir el certificat corresponent de resistència al
foc de l'element acabat, i la part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
a la seva correcta execució, tot segons plec de condicions, esquemes i detalls de projecte
(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 29

1A220002

u

PORTA TIPUS P2

448,99 €

Suministre i col·locació de porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta
d'una llum de bastiment aproximada de 160x210 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i
tapajunts de fusta
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la seva correcta
execució, tot segons plec de condicions, esquemes i detalls de projecte
(QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
P- 30

1A220003

u

PORTA TIPUS P3
Suministre i col·locació de porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta
d'una llum de bastiment aproximada de 74x210 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i
tapajunts de fusta
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la seva correcta
execució, tot segons plec de condicions, esquemes i detalls de projecte
(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

221,80 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
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P- 31

1A220004

UA
u

Data: 21/12/19

DESCRIPCIÓ
PORTA TIPUS P4

Pàg.:

5

PREU
224,77 €

Suministre i col·locació de porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta
d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i
tapajunts de fusta
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la seva correcta
execució, tot segons plec de condicions, esquemes i detalls de projecte
(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
P- 32

1A220005

u

PORTA TIPUS P5

403,15 €

Suministre i col·locació de porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta
d'una llum de bastiment aproximada de 140x210 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i
tapajunts de fusta
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la seva correcta
execució, tot segons plec de condicions, esquemes i detalls de projecte
(QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
P- 33

E31522H4

m3

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

93,96 €

P- 34

E3D1ZA1B3

m

Execució de micropilons sense entubació de 200 mm de diàmetre, armat amb tub d'acer per a
l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 139.7 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix
i injecció única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R
(VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

85,72 €

P- 35

E3DZ2000

u

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons
(MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS)

P- 36

E3Z112N1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió
(ONZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

11,09 €

P- 37

E444Y511D

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars, bigues, biguetes, corretges, etc. formats per
peça simple o composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat. El
preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i
de transició de pilar inferior a superior, els casquets, i els elements auxliars de muntatge. S'inclouen
ajustos, pletines, rigiditzadors, connectors, mermes i petits elements.
(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

2,35 €

P- 38

E444Z511D

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars, bigues, biguetes, corretges, etc. formats per
peça simple o composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. S'inclouen ajustos, pletines, rigiditzadors, connectors,
mermes i petits elements.
(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

1,78 €

P- 39

E4BCDA66

m2

Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080
(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

2,95 €

P- 40

E5113351

m2

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de
gruix, col·locat sense adherir
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

4,83 €

P- 41

E54ZW33H

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

18,90 €

1.983,00 €
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P- 42

E612B51V

m2

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm , per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

35,66 €

P- 43

E612ZB51V

m2

TANCAMENT TIPUS F5

35,66 €

PREU

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm , per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 44

E614HSAK

m2

Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10
(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

21,56 €

P- 45

E635F218

m2

Façana amb disposició dels elements horitzontal, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer
prelacat i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior
micronervada i la cara interior llisa, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0.5 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat
(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

45,87 €

P- 46

E635G22D

m2

Façana amb disposició dels elements vertical, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer
prelacat i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 150 mm, amb la cara exterior
micronervada i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int)
0.6/0.5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

58,24 €

P- 47

E635KAAK

m2

Façana amb disposició dels elements horitzontal, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer
galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades
amb un gruix total de 35 mm, amb la cara exterior llisa i la cara interior grecada, color blanc, gruix
de les planxes (ext/int) 0.6/0.6 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a
façanes, col·locat
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

35,85 €

P- 48

E635WF22F

m

Suministre i col·locació de cavalló de coronament ULMA HP o equivalent amb plaques de formigó
polímer, recollit en el DIT nº 476R/10 i conforme amb el CTE. Inclou:

62,41 €

- Suministre de Plaques de Formigó Polímer amb acabat superficial de Gel-coat
- Subestructura: perfil de recolzament continu exterior, i angulars de 50x50x3 mm per a suport del
perfil de recolzament
- Reblons i material adhesiu necessari per suport de les plaques de formigó polímer
Amplada màxima: 40 cm
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AIRE o a escollir per la DF segons mostres
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P- 49

E635YZF22F

m2

Suministre i col·locació de façana ventilada ULMA HP o equivalent amb plaques de formigó polímer
i sistema de fixació ocult, recollit en el DIT nº 476R/10 i conforme amb el CTE. Inclou:

Pàg.:

7

PREU
119,80 €

- Suministre de Plaques de Formigó Polímer amb acabat superficial de Gel-Coat
- Subestructura primària: Muntants en ´´T´´, i ancoratges senzills i dobles en ´´L´´ per punts fixes i
lliscants del muntant. Vol màxim de 150 mm
- Subestructura secundària: Perfils d'arrencada i perfils guia de junta corrent de 3 mm de 3,6 metres
de longitud
- Tota la subestructura serà en alumini d'aleació 6063 i tractament T-5
- Separadors de polyamida per juntes verticals de 3 mm
- Cargols necessaris
Les plaques estan ranurades en tota la longitud del cantell superior i inferiorment, preparades per la
seva col·locació sobre els perfils-guía
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AIGUA o a escollir per la DF segons mostres
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte
(CENT DINOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
P- 50

E636TWF22F

m2

TANCAMENT TIPUS F3

85,90 €

Sistema de façana format per envà Aquapanel KNAUF WM111C 140/600 (12,5Aq+100.1+12,5Aq)
MW o equivalent, compost per una estructura d'acer galvanitzat especial per ambient no agressiu
(Z275 g/m2), amb possibilitat d'instal·lació per ambient agressiu (Z450 g/m2); de canals horitzontals
de 100 mm d'amplada i muntants verticals de 100x50x1 mm, amb una modulació de 600 mm de
separació a eixos entre muntants; i sobre la qual es cargola pel costat exterior 1 placa de ciment
reforçada amb malla de fibra de vidre (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de gruix.
Entre els perfils i la placa porta muntada una barrera d'aigua Aquapanel KNAUF en format de
1,5x50 m i aïllament tèrmic-acústic en interior de la cambra a base de panells de llana mineral
(MW). I pel costat interior es cargolen: 1 placa Standard KNAUF (Tipus A segons UNE EN 520) de
12,5 mm de gruix, Placa Standard de 12,5 mm de gruix. Totalment acabat per acabat mínim Nivell
Q1 o Q2, a punt per imprimar, revestir, pintar o decorar per l'interior; i/p.p. de tractaments de juntes,
cantonades i forats, passos d'instal·lacions, pastes, morters, cintes, malles, cantoneres, cargols,
bandes d'estanqueïtat, neteja i mitjans auxiliars (excepte elevació, transport i mesures de seguretat
col·lectives). Vàlid per la cara exterior com a suport per un sistema de façana lleugera ventilada
(VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
P- 51

E636TXF22F

m2

TANCAMENT TIPUS F2
Suministre i col·locació de:
- Revestiment exterior de formigó polímer amb DIT sobre perfileria d'alumini fixat a perfileria auxiliar
sobre els suports del tancament de façana. Dimensions i acabats segons disseny de projecte.
- Subestructura composta per perfileria d'acer galvanitzat de classe DX51D i Z275 composta per
perfils en C i U de 150 mm. fixades mitjançant ancoratges segons prestacions del projecte a forjats.
Inclou peces de regularització per ajustar-se als desploms de forjats (màxim 4 cm).
- Trasdossat interior fixat directament a perfileria de tancament compost per placa d'aglomerat de
ciment.
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AGUA VERTICAL o a escollir per la DF segons mostres
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

172,12 €
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P- 52

E636TYF22F

m2

TANCAMENT TIPUS F1
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PREU
172,12 €

Suministre i col·locació de:
- Revestiment exterior de formigó polímer amb DIT sobre perfileria d'alumini fixat a perfileria auxiliar
sobre els suports del tancament de façana. Dimensions i acabats segons disseny de projecte.
- Làmina termoreflectiva i impermeabilitzant.
- Subestructura composta per perfileria d'acer galvanitzat de classe DX51D i Z275 composta per
perfils en C i U de 150 mm. fixades mitjançant ancoratges segons prestacions del projecte a forjats.
Inclou peces de regularització per ajustar-se als desploms de forjats (màxim 4 cm).
- 150 mm d'aïllament de llana de roca (0,036 W/m2ºK) col·locada entre muntants de perfileria
d'acer galvanitzat.
- Trasdossat interior fixat directament a perfileria de tancament compost per placa de guix laminat.
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AGUA VERTICAL o a escollir per la DF segons mostres
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
P- 53

E636TZF22F

m2

TANCAMENT TIPUS F4

172,12 €

Suministre i col·locació de:
- Revestiment exterior de formigó polímer amb DIT sobre perfileria d'alumini fixat a perfileria auxiliar
sobre els suports del tancament de façana. Dimensions i acabats segons disseny de projecte.
- Làmina termoreflectiva i impermeabilitzant.
- Subestructura composta per perfileria d'acer galvanitzat de classe DX51D i Z275 composta per
perfils en C i U de 150 mm. fixades mitjançant ancoratges segons prestacions del projecte a forjats.
Inclou peces de regularització per ajustar-se als desploms de forjats (màxim 4 cm).
- 150 mm d'aïllament de llana de roca (0,036 W/m2ºK) col·locada entre muntants de perfileria
d'acer galvanitzat.
- Trasdossat interior fixat directament a perfileria de tancament compost per placa de guix laminat.
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AGUA VERTICAL o a escollir per la DF segons mostres
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
P- 54

E63ZVE3H

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a junt de dilatació, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat
(VINT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

20,43 €

P- 55

E63ZVJ3H

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques,
amb perfils conformats d' estanquitat
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

24,24 €

P- 56

E63ZC11C1

m2

Suministre i muntatge de façana perforada SISTEMA SKYLINE o equivalent, fabricada amb xapa
de 4 mm i subestructura vertical posterior de 50x200mm TRUQUE-50 cada 1500mm, cargolades
entre si amb perfil tutor de T extrusionada collada a estructura metàl·lica de les passeres. Es
contemplen els elements per absorbir les dilatacions dels panells. Inclou cantonades circulars. Tots
els elements aniran pintats al forn i amb tractament qualicoat. Cargols inox. Totalment rematat i
sellat

179,85 €

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte
(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 57

E7A24A0L

m2

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida
(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

1,21 €
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P- 58

E81126D2

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
mixt 1:0,5:4, remolinat
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

23,25 €

P- 59

E8121112

m2

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

6,04 €

P- 60

E8241328

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

19,58 €

P- 61

E898D240

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat
(CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

5,09 €

P- 62

E898J2A0

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora
i dues d'acabat
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

4,51 €

P- 63

E898K2A0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

5,22 €

P- 64

E8J9ZTA4B

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0.8 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions
mecàniques, igual a coronament existent
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

15,23 €

P- 65

E9234G91

m2

Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 20 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material
(NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

9,95 €

P- 66

E9C1Z243A

m2

Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, per a ús interior normal, igual a paviment existent
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

22,61 €

P- 67

E9GZ3000

m2

Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris
(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P- 68

E9S2MN3B

m2

Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, col·locat
soldat
(SEIXANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

60,16 €

P- 69

E9S2ZMN3B

m2

Paviment de planxa plana perforada de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix,
col·locat soldat
(SEIXANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

60,16 €

P- 70

E9U6ZP01W

m

Sòcol de PVC, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu
(CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P- 71

E9V84A75

m

Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura
(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

40,39 €

P- 72

E9V8Z4A75

m

Esglaó amb relleu de planxa perforada d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm
de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura
(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

40,39 €

PREU

3,27 €

5,30 €
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DESCRIPCIÓ
Línia de vida horitzontal segons normativa vigent, inclosos assajos, certificats i elements auxiliars,
consistent en:

Pàg.:
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PREU
56,96 €

- Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de
vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig
(separació < 15 m) i tesat
- Conjunt d'elements per als extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per terminals d'acer
inoxidable, amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, tensor de
forqueta per a regulació del cable i terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN
795/A1
- Elements de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixats amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 74

EC1K1502

m2

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

74,62 €

P- 75

ED5A1700

m

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

13,29 €

P- 76

EJ13B713

u

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà,
col·locat amb suports murals
(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

98,88 €

P- 77

EJ14BC1Q

u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

153,93 €

P- 78

EJ23613G

u

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets
(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

251,89 €

P- 79

EJ24A131

u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb
tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

18,35 €

P- 80

EJ3317P7

u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

11,42 €

P- 81

EJ33B7PG

u

Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

12,38 €

P- 82

F921201J

m3

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
(VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

25,14 €

P- 83

F932101J

m3

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

26,73 €

P- 84

F961A477

m

Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 10x25 cm, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària i rejuntada
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

34,07 €

P- 85

F9E1511N

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2.5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

31,85 €

P- 86

F9V3Z733A

m

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 32x16 cm, amb bisell i acabat
buixardat, de color blanc, col·locat amb morter M 7.5
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

68,19 €
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P- 87

F9VP11U8

m2

Esglaó de fins a 60x17 cm amb estesa i alçada de panot de 4 pastilles, flor o ratllat, de color gris,
de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i
beurada de ciment pòrtland
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

52,03 €

P- 88

K1A2Z25200

pa

Partida alçada a justificar per comprovació d'afectacions de les instal·lacions existents previa a
l'inici dels treballs
(CINC-CENTS EUROS)

500,00 €

P- 89

K2131223

m3

Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió
(CENT VINT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

120,96 €

P- 90

K2135343

m3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió
(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

169,66 €

P- 91

K2148134

m3

Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
(TRES-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

320,22 €

P- 92

K21481A1

m

Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

14,79 €

P- 93

K2148234

m3

Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor
(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

169,66 €

P- 94

K21484A1

m

Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
(ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

11,21 €

P- 95

K2148B34

m2

Enderroc de sostre nervat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

39,64 €

P- 96

K2148D34

m2

Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

53,25 €

P- 97

K2148J34

m2

Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

42,56 €

P- 98

K2149C34

m2

Formació de forat en sostre nervat de formigó armat, de 5 m2 com a màxim, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

45,39 €

P- 99

K2153701

m2

Arrencada de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

3,03 €

P- 100

K215530A

m2

Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
(QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

4,04 €

P- 101

K215G210

m2

Enderroc complet de coberta plana, no transitable, amb grava, amb mitjans manuals i martell
pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor
(VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

20,46 €

P- 102

K2163511

m2

Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

7,07 €

PREU
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P- 103

K2164771

m2

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P- 104

K2182301

m2

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

8,08 €

P- 105

K2191202

m

Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

1,22 €

P- 106

K2192913

m2

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

10,64 €

P- 107

K2194721

m2

Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
(VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

8,08 €

P- 108

K2194A11

m2

Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor
(CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

5,01 €

P- 109

K219CC11

m2

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

3,88 €

P- 110

K219CC13

m2

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
(VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

8,74 €

P- 111

K219KBC0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

8,01 €

P- 112

K219KFC0

m

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

10,38 €

P- 113

K21A1011

u

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
(VINT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

20,21 €

P- 114

K21A2011

u

Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
(VINT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

20,21 €

P- 115

K21A3011

u

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
(DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

10,10 €

P- 116

K21A3A1A

u

Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions , de 20 m2 com a
màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

150,90 €

P- 117

K21B2011

m

Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
(DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P- 118

K21R1165

u

Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)
(CENT TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

PREU
13,31 €

2,02 €

113,05 €
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P- 119

K2213422

m3

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

3,25 €

P- 120

K2214826

m3

Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

21,90 €

P- 121

K222142A

m3

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

9,45 €

P- 122

K222182A

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25
a 50 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió
(TRENTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

36,14 €

P- 123

K2241100

m2

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

2,02 €

P- 124

K225177A

m3

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90% del PM
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

3,67 €

P- 125

K2255J70

m3

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a
màxim
(QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

41,11 €

P- 126

K2R300E0

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

22,61 €

P- 127

K2R540E0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

22,61 €

P- 128

K2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

19,50 €

P- 129

K2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

5,55 €

P- 130

K33535H4

m3

Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
(CENT TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

103,71 €

P- 131

K33B3000

kg

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

1,42 €

P- 132

K33DD103

m2

Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P- 133

K61RZ100E

pa

Partida alçada a justificar per la reparació de divisòries i tancaments malmesos com a
conseqüència dels treballs de fonamentació i estructura
(CINC MIL EUROS)

PREU

52,40 €

5.000,00 €
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P- 134

OBRA000000

pa

En aquests amidaments queda inclosa tant la mà d'obra com el suministrament de materials,
càrrega, transport, descàrrega, emmagatzematge i desplegament de tot l'equip, utillatge i materials
de qualsevol naturalesa, siguin d'ús temporal o permanent, i/o qualsevol altre treball, necessaris
per a l'execució del projecte tècnic esmentat, sempre d'acord amb els manuals de fabricant, alguns
d'ells annexats al present projecte.

Pàg.:

14

PREU
0,00 €

Es consideren inclosos tots aquells treballs que no quedin citats ni descrits de manera explícita en
la documentació gràfica i/o escrita, però que la seva realització sigui imprescindible per a
l'acabament total de les obres, d'acord amb les normes de la bona construcció i la normativa vigent
en el moment de la licitació de les obres, lliurement apreciades per la direcció facultativa.
(ZERO EUROS)
P- 135

VA000002

pa

Partida alçada a justificar per realitzar un nou reconeixement del terreny per recomanar la solució
més adequada si un cop iniciades les tasques per a la implantació de la fonamentació es reigistra
alguna anomalia en el terreny o l'aparició de materials no descrits en l'informe geològic-geotècnic
redactat per LOSTEC S.A.
(MIL EUROS)

1.000,00 €
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135FZ52KK

1458Z116G

UA
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Data: 21/12/19

DESCRIPCIÓ
Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 50
kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia de 1,5 m2/ m3
Altres conceptes
Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 80
kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia de 4 m2/ m3
Altres conceptes
Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 80
kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia de 2 m2/ m3
Altres conceptes
Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 45
kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia de 2 m2/ m3
Altres conceptes
Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària i fins a 30 cm de gruix, de
formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 50 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a
murs, no vist
Altres conceptes
Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària i fins a 30 cm de gruix, de
formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a
murs, no vist
Altres conceptes
Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura per a lloses de
fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 i encofrat no vist amb una quantia de 0.2 m2/m3
Altres conceptes
Encep de fonaments de formigó armat amb formigó per a enceps,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot, armat amb 132 kg/m3 d'armadura per a enceps AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, i encofrat
per a enceps amb una quantia de 2 m2/m3
Altres conceptes
Encep de fonaments de formigó armat amb formigó per a enceps,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot, armat amb 95 kg/m3 d'armadura per a enceps AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, i encofrat
per a enceps amb una quantia de 2 m2/m3
Altres conceptes
Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 115 kg/m3
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
184,85 €

184,85 €
271,01 €

271,01 €
231,47 €

231,47 €
188,61 €

188,61 €
283,90 €

283,90 €
297,07 €

297,07 €
142,87 €

142,87 €
293,87 €

293,87 €
249,31 €

249,31 €
648,34 €

648,34 €
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145CZD974

14LMZ124A

14LWZ3A15

1511Z3TFF

1512Z3TCH

17951111

UA
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Data: 21/12/19

DESCRIPCIÓ
Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de
1.1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 35 kg/m2
Altres conceptes
Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
25 kg/m2. Inclou connexionat amb mur de formigó existent
Altres conceptes
Llosa de formigó armat, inclinada, de 30 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb
tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 25 kg/m2. Inclou connexionat amb mur de formigó existent
Altres conceptes
Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer
galvanitzat, de gruix 1 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) de 6 a 7 kN/m2, llum menor de 2.8 m, amb
una quantia de 2 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 5 i 5 mm de D i
una quantia de 0.087 m3/m2 de formigó per a sostres amb elements
resistents industrialitzats, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Inclou connectors i tots els
elements necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs
Altres conceptes
Formació de sostre 27,5+7,5 cm amb plaques nervades posttensades amb 4
cables 0,6'' Y1860 S7 de formigó armat segons plànols de detall, de 34,5 cm
d'alçària i 120 cm d'amplària, per a una llum màxima de 12 m, per a sostre
amb capa de compressió mínima de 7,5 cm, col·locades sobre estructura,
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm
B500T UNE-EN 10080, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura per a sostres
amb elements resistents industrialitzats AP500S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i amb una quantia de 0.11 m3/m2 de
formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa,
abocat amb bomba
Altres conceptes
Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa
separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de PVC
flexible no resistent a la intempèrie, aïllament amb plaques de poliestirè extruït
(XPS) de gruix 140 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb un
paviment de rajola ceràmica
Altres conceptes
Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa
separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de PVC
flexible, aïllament amb plaques de poliestirè extruït (XPS) de 140 mm i capa
separadora amb geotèxtil
Altres conceptes
Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb
emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè
d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1
segons CTE/DB-HS 2006

Pàg.:

2

PREU
133,31 €

133,31 €
95,64 €

95,64 €
112,15 €

112,15 €
45,33 €

45,33 €
80,26 €

80,26 €
89,44 €

89,44 €
66,49 €

66,49 €
16,00 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 19

P- 20

CODI

193514B4

1A1E0010

UA

m2

m2

Data: 21/12/19

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

3

PREU
Altres conceptes

16,00 €

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava
de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè
Altres conceptes

39,03 €

FUSTERIA TIPUS F8

39,03 €
349,97 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix i practicable, color a escollir
segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur
cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou premarc
ancorat a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat perimetral d'entrega de
perfileria amb obra
Material per perfileria i vidre mur cortina
Altres conceptes

B6ME0010

P- 21

1A1E0012

m2

FUSTERIA TIPUS F10

349,97000 €
0,00 €
267,84 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix i practicable, color a escollir
segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur
cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou premarc
ancorat a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat perimetral d'entrega de
perfileria amb obra
Material per perfileria i vidre mur cortina
Altres conceptes

B6ME0012

P- 22

1A1E0013

u

FUSTERIA TIPUS F11

267,84000 €
0,00 €
1.315,00 €

Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir
segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic:
- Porta d'una fulla batent, sistema forster (NEW) presto o equivalent, de
80x235 cm de pas

P- 23

1A1E0014

u

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou premarc
ancorat a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat perimetral d'entrega de
perfileria amb obra
Sense descomposició

1.315,00 €

FUSTERIA TIPUS F12

1.698,00 €

Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir
segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic:
- Porta de dues fulles batents, sistema forster (NEW) presto o equivalent, de
160x210 cm de pas
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat
perimetral d'entrega de perfileria amb obra

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

Data: 21/12/19

DESCRIPCIÓ

1A1E0015

u

4

PREU
Sense descomposició

P- 24

Pàg.:

FUSTERIA TIPUS F13

1.698,00 €
1.915,00 €

Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir
segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic:
- Porta de dues fulles batents, sistema forster (NEW) presto o equivalent, de
160x324 cm de pas

P- 25

1A1E0016

u

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou premarc
ancorat a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat perimetral d'entrega de
perfileria amb obra
Sense descomposició

1.915,00 €

FUSTERIA TIPUS F14

2.485,00 €

Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir
segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic:
- Porta d'una fulla corredissa, sistema forster (NEW) presto o equivalent, de
270x324 cm de pas
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou premarc
ancorat a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat perimetral d'entrega de
perfileria amb obra
Sense descomposició
P- 26

1A1E0017

m2

FUSTERIA TIPUS F15

2.485,00 €
194,14 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir segons
mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur
cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou premarc
ancorat a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat perimetral d'entrega de
perfileria amb obra
Material per perfileria i vidre mur cortina
Altres conceptes

B6ME0017

P- 27

1A1E0018

m2

FUSTERIA TIPUS F16

194,14000 €
0,00 €
223,34 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir segons
mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur
cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5

B6ME0018

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou premarc
ancorat a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat perimetral d'entrega de
perfileria amb obra
Material per perfileria i vidre mur cortina
Altres conceptes

223,34000 €
0,00 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 28

CODI
1A220001

UA
u

Data: 21/12/19

DESCRIPCIÓ
PORTA TIPUS P1

Pàg.:

5

PREU
176,38 €

Suministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla
batent, per a una llum de 80x235 cm, preu alt
Inclou tots els elements i treballs necessaris per obtenir el certificat
corresponent de resistència al foc de l'element acabat, i la part proporcional
de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la seva correcta
execució, tot segons plec de condicions, esquemes i detalls de projecte
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una llum de 80x235
cm, preu alt
Altres conceptes

BASAZ61N2

P- 29

1A220002

u

PORTA TIPUS P2

170,32000 €
6,06 €
448,99 €

Suministre i col·locació de porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles
batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de 160x210 cm, amb
bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta

P- 30

1A220003

u

Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris
per a la seva correcta execució, tot segons plec de condicions, esquemes i
detalls de projecte
Altres conceptes

448,99 €

PORTA TIPUS P3

221,80 €

Suministre i col·locació de porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles
batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de 74x210 cm, amb
bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta

P- 31

1A220004

u

Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris
per a la seva correcta execució, tot segons plec de condicions, esquemes i
detalls de projecte
Altres conceptes

221,80 €

PORTA TIPUS P4

224,77 €

Suministre i col·locació de porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles
batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb
bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta

P- 32

1A220005

u

Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris
per a la seva correcta execució, tot segons plec de condicions, esquemes i
detalls de projecte
Altres conceptes

224,77 €

PORTA TIPUS P5

403,15 €

Suministre i col·locació de porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles
batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de 140x210 cm, amb
bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris
per a la seva correcta execució, tot segons plec de condicions, esquemes i
detalls de projecte
Altres conceptes
P- 33

E31522H4
B065960B

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Altres conceptes

403,15 €
93,96 €
72,38000 €
21,58 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 34

CODI
E3D1ZA1B3

UA
m

B0111000
B0511601
B3DB6G70

P- 35

P- 36

E3DZ2000

E3Z112N1

u

m2

B06NLA1C

P- 37

E444Y511D

kg

B44ZZ5016

P- 38

E444Z511D

kg

B44ZZ5015

P- 39

E4BCDA66

m2

B0A14200
B0B34133

P- 40

E5113351
B0351000

m2

Data: 21/12/19

DESCRIPCIÓ
Execució de micropilons sense entubació de 200 mm de diàmetre, armat amb
tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic,
139.7 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció única amb beurada de
ciment CEM I 42,5 R
Aigua
Ciment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic,
139.7 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix
Altres conceptes
Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de
micropilons
Altres conceptes
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10
Altres conceptes
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars, bigues, biguetes,
corretges, etc. formats per peça simple o composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat.
El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets, i
els elements auxliars de muntatge. S'inclouen ajustos, pletines, rigiditzadors,
connectors, mermes i petits elements.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat
Altres conceptes
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars, bigues, biguetes,
corretges, etc. formats per peça simple o composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. S'inclouen ajustos, pletines,
rigiditzadors, connectors, mermes i petits elements.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
amb una capa d'imprimació antioxidant
Altres conceptes
Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080
Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm
6x2.2 m B500T UNE-EN 10080
Altres conceptes
Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de
diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat sense adherir
Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm
Altres conceptes

Pàg.:

6

PREU
85,72 €

0,06846 €
7,72236 €
28,16220 €
49,77 €
1.983,00 €
1.983,00 €
11,09 €

6,24750 €
4,84 €
2,35 €

1,70000 €

0,65 €
1,78 €

1,13000 €

0,65 €
2,95 €
0,01464 €
2,11200 €
0,82 €
4,83 €
2,08440 €
2,75 €
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C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 41

CODI
E54ZW33H

UA
m

B0A5AA00
B0CHT33H
B7JZ00F6

P- 42

E612B51V

m2

B0111000
B0710250
B0F1D2A1

P- 43

E612ZB51V

m2

B0F1D2A1

E614HSAK

m2

B0FA12A0

P- 45

E635F218

m2

B0A5AA00
B0C5G218

P- 46

E635G22D

B0A5AA00
B0C5G22D

DESCRIPCIÓ
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30
cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure,
col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat
Cargol autoroscant amb volandera
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30
cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure
Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada
Altres conceptes
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 )
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Aigua
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes
TANCAMENT TIPUS F5
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 )
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Aigua
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes

B0111000
B0710250

P- 44

Data: 21/12/19

m2

Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm,
LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter mixt 1:2:10
Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1
Altres conceptes
Façana amb disposició dels elements horitzontal, amb panell sandvitx amb
dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix
total de 80 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara interior llisa, color
blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0.5 mm, junt longitudinal encadellat i
sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat
Cargol autoroscant amb volandera
Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral
de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior micronervada i la
cara interior llisa, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0.5 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes
Altres conceptes
Façana amb disposició dels elements vertical, amb panell sandvitx amb dues
planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total
de 150 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara interior llisa, color
estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0.5 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat
Cargol autoroscant amb volandera
Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral
de roca amb un gruix total de 150 mm, amb la cara exterior micronervada i la
cara interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes
(ext/int) 0.6/0.5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta,
per a façanes

Pàg.:

7

PREU
18,90 €

0,96000 €
4,79808 €
2,66000 €
10,48 €
35,66 €

0,02217 €
1,77848 €
5,61600 €
28,24 €
35,66 €

0,02217 €
1,77848 €
5,61600 €
28,24 €
21,56 €

3,60019 €
17,96 €
45,87 €

0,48000 €
33,76800 €

11,62 €
58,24 €

0,48000 €
48,45750 €
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CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 47

CODI

E635KAAK

UA

m2

B0A5AA00
B0C551HL

P- 48

E635WF22F

m

Data: 21/12/19

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

8

PREU
Altres conceptes

9,30 €

Façana amb disposició dels elements horitzontal, amb panell sandvitx amb
dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de
poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades amb un gruix total de
35 mm, amb la cara exterior llisa i la cara interior grecada, color blanc, gruix
de les planxes (ext/int) 0.6/0.6 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de
fixació oculta, per a façanes, col·locat
Cargol autoroscant amb volandera
Panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i
aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades amb un
gruix total de 35 mm, amb la cara exterior llisa i la cara interior grecada, color
blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0.6 mm, junt longitudinal encadellat i
sistema de fixació oculta, per a façanes
Altres conceptes

35,85 €

Suministre i col·locació de cavalló de coronament ULMA HP o equivalent amb
plaques de formigó polímer, recollit en el DIT nº 476R/10 i conforme amb el
CTE. Inclou:

0,48000 €
23,74050 €

11,63 €
62,41 €

- Suministre de Plaques de Formigó Polímer amb acabat superficial de
Gel-coat
- Subestructura: perfil de recolzament continu exterior, i angulars de 50x50x3
mm per a suport del perfil de recolzament
- Reblons i material adhesiu necessari per suport de les plaques de formigó
polímer
Amplada màxima: 40 cm
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AIRE o a escollir per la DF segons
mostres
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte
Sense descomposició
P- 49

E635YZF22F

m2

Suministre i col·locació de façana ventilada ULMA HP o equivalent amb
plaques de formigó polímer i sistema de fixació ocult, recollit en el DIT nº
476R/10 i conforme amb el CTE. Inclou:

62,41 €
119,80 €

- Suministre de Plaques de Formigó Polímer amb acabat superficial de
Gel-Coat
- Subestructura primària: Muntants en ´´T´´, i ancoratges senzills i dobles en
´´L´´ per punts fixes i lliscants del muntant. Vol màxim de 150 mm
- Subestructura secundària: Perfils d'arrencada i perfils guia de junta corrent
de 3 mm de 3,6 metres de longitud
- Tota la subestructura serà en alumini d'aleació 6063 i tractament T-5
- Separadors de polyamida per juntes verticals de 3 mm
- Cargols necessaris
Les plaques estan ranurades en tota la longitud del cantell superior i
inferiorment, preparades per la seva col·locació sobre els perfils-guía
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AIGUA o a escollir per la DF segons
mostres
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte
Sense descomposició

119,80 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 50

P- 51

CODI
E636TWF22F

E636TXF22F

UA
m2

m2

Data: 21/12/19

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

9

PREU

TANCAMENT TIPUS F3

85,90 €

Sistema de façana format per envà Aquapanel KNAUF WM111C 140/600
(12,5Aq+100.1+12,5Aq) MW o equivalent, compost per una estructura d'acer
galvanitzat especial per ambient no agressiu (Z275 g/m2), amb possibilitat
d'instal·lació per ambient agressiu (Z450 g/m2); de canals horitzontals de 100
mm d'amplada i muntants verticals de 100x50x1 mm, amb una modulació de
600 mm de separació a eixos entre muntants; i sobre la qual es cargola pel
costat exterior 1 placa de ciment reforçada amb malla de fibra de vidre (GRC)
KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de gruix. Entre els perfils i la placa
porta muntada una barrera d'aigua Aquapanel KNAUF en format de 1,5x50 m
i aïllament tèrmic-acústic en interior de la cambra a base de panells de llana
mineral (MW). I pel costat interior es cargolen: 1 placa Standard KNAUF
(Tipus A segons UNE EN 520) de 12,5 mm de gruix, Placa Standard de 12,5
mm de gruix. Totalment acabat per acabat mínim Nivell Q1 o Q2, a punt per
imprimar, revestir, pintar o decorar per l'interior; i/p.p. de tractaments de
juntes, cantonades i forats, passos d'instal·lacions, pastes, morters, cintes,
malles, cantoneres, cargols, bandes d'estanqueïtat, neteja i mitjans auxiliars
(excepte elevació, transport i mesures de seguretat col·lectives). Vàlid per la
cara exterior com a suport per un sistema de façana lleugera ventilada
Sense descomposició

85,90 €

TANCAMENT TIPUS F2

172,12 €

Suministre i col·locació de:
- Revestiment exterior de formigó polímer amb DIT sobre perfileria d'alumini
fixat a perfileria auxiliar sobre els suports del tancament de façana.
Dimensions i acabats segons disseny de projecte.
- Subestructura composta per perfileria d'acer galvanitzat de classe DX51D i
Z275 composta per perfils en C i U de 150 mm. fixades mitjançant ancoratges
segons prestacions del projecte a forjats. Inclou peces de regularització per
ajustar-se als desploms de forjats (màxim 4 cm).
- Trasdossat interior fixat directament a perfileria de tancament compost per
placa d'aglomerat de ciment.
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AGUA VERTICAL o a escollir per la
DF segons mostres

P- 52

E636TYF22F

m2

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte
Sense descomposició

172,12 €

TANCAMENT TIPUS F1

172,12 €

Suministre i col·locació de:
- Revestiment exterior de formigó polímer amb DIT sobre perfileria d'alumini
fixat a perfileria auxiliar sobre els suports del tancament de façana.
Dimensions i acabats segons disseny de projecte.
- Làmina termoreflectiva i impermeabilitzant.
- Subestructura composta per perfileria d'acer galvanitzat de classe DX51D i
Z275 composta per perfils en C i U de 150 mm. fixades mitjançant ancoratges
segons prestacions del projecte a forjats. Inclou peces de regularització per
ajustar-se als desploms de forjats (màxim 4 cm).
- 150 mm d'aïllament de llana de roca (0,036 W/m2ºK) col·locada entre
muntants de perfileria d'acer galvanitzat.
- Trasdossat interior fixat directament a perfileria de tancament compost per
placa de guix laminat.
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AGUA VERTICAL o a escollir per la
DF segons mostres
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

Data: 21/12/19

DESCRIPCIÓ

E636TZF22F

m2
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PREU
Sense descomposició

P- 53

Pàg.:

TANCAMENT TIPUS F4

172,12 €
172,12 €

Suministre i col·locació de:
- Revestiment exterior de formigó polímer amb DIT sobre perfileria d'alumini
fixat a perfileria auxiliar sobre els suports del tancament de façana.
Dimensions i acabats segons disseny de projecte.
- Làmina termoreflectiva i impermeabilitzant.
- Subestructura composta per perfileria d'acer galvanitzat de classe DX51D i
Z275 composta per perfils en C i U de 150 mm. fixades mitjançant ancoratges
segons prestacions del projecte a forjats. Inclou peces de regularització per
ajustar-se als desploms de forjats (màxim 4 cm).
- 150 mm d'aïllament de llana de roca (0,036 W/m2ºK) col·locada entre
muntants de perfileria d'acer galvanitzat.
- Trasdossat interior fixat directament a perfileria de tancament compost per
placa de guix laminat.
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AGUA VERTICAL o a escollir per la
DF segons mostres
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte
Sense descomposició
P- 54

E63ZVE3H

m

B0A5AA00
B0CHSE3H
B7JZ00F6

P- 55

E63ZVJ3H

m

B0A5AA00
B0CHSJ3H
B7JZ00F6

P- 56

E63ZC11C1

m2

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 30 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a junt de dilatació,
col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat
Cargol autoroscant amb volandera
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 30
cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a junt de dilatació
Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada
Altres conceptes
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 30 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata, col·locat amb
fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat
Cargol autoroscant amb volandera
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 30
cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata
Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada
Altres conceptes
Suministre i muntatge de façana perforada SISTEMA SKYLINE o equivalent,
fabricada amb xapa de 4 mm i subestructura vertical posterior de 50x200mm
TRUQUE-50 cada 1500mm, cargolades entre si amb perfil tutor de T
extrusionada collada a estructura metàl·lica de les passeres. Es contemplen
els elements per absorbir les dilatacions dels panells. Inclou cantonades
circulars. Tots els elements aniran pintats al forn i amb tractament qualicoat.
Cargols inox. Totalment rematat i sellat
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte
Sense descomposició

P- 57

E7A24A0L

m2

B7711A00

P- 58

E81126D2

m2

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida
Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2
Altres conceptes
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat

172,12 €
20,43 €

0,96000 €
5,40855 €
5,32000 €
8,74 €
24,24 €

1,28000 €
5,40855 €
5,32000 €
12,23 €
179,85 €

179,85 €
1,21 €
0,16500 €
1,05 €
23,25 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 59

CODI

E8121112

UA

m2

B0521200

P- 60

E8241328

m2

B05A2203
B0711013
B0FH2183

P- 61

E898D240

m2

B89ZPE00

P- 62

E898J2A0

m2

B89ZPD00
B8ZA1000

P- 63

E898K2A0

m2

B89ZPD00
B8ZA1000

P- 64

E8J9ZTA4B

m

B0A5AA00
B0CHTA4B

P- 65

E9234G91

m2

B0331300

P- 66

E9C1Z243A

m2

B9C12431
B9CZ2000

P- 67

E9GZ3000
B9GZ1210

m2

Data: 21/12/19

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

11

PREU
Altres conceptes

23,25 €

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com
a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1
Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
Altres conceptes

6,04 €

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411),
preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color
Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004
Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN
14411)
Altres conceptes
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
Pintura plàstica per a exteriors
Altres conceptes
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat
Pintura plàstica per a interiors
Segelladora
Altres conceptes
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat
Pintura plàstica per a interiors
Segelladora
Altres conceptes
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0.8 mm de gruix,
40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament,
col·locat amb fixacions mecàniques, igual a coronament existent
Cargol autoroscant amb volandera
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0.8 mm de gruix,
40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament
Altres conceptes
Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 20 cm de gruix i, grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm
Altres conceptes
Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc
de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior normal, igual a
paviment existent
Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior normal
Beurada de color
Altres conceptes
Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris
Pols de quars color gris

0,09576 €
5,94 €
19,58 €

0,41820 €
1,81404 €
7,97500 €

9,37 €
5,09 €
2,45106 €
2,64 €
4,51 €
1,22522 €
0,65025 €
2,63 €
5,22 €
1,22522 €
0,65025 €
3,34 €
15,23 €

0,96000 €
5,53707 €
8,73 €
9,95 €
5,75841 €
4,19 €
22,61 €

11,19040 €
1,47660 €
9,94 €
3,27 €
2,06248 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 68

CODI

E9S2MN3B

UA

m2

B0CHLN0B

P- 69

E9S2ZMN3B

m2

B0CHZLN0B

P- 70

E9U6ZP01W

m

B0906000
B9U6ZP01W

Data: 21/12/19

DESCRIPCIÓ

E9V84A75

m

B9VD0A75

P- 72

E9V8Z4A75

m

B9VDZ0A75

P- 73

EB71ZUC10

m

PREU
1,21 €

Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm
de gruix, col·locat soldat
Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix
Altres conceptes

60,16 €

Paviment de planxa plana perforada de textura amb relleu, d'acer galvanitzat
de 3 mm de gruix, col·locat soldat
Planxa plana perforada de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de
gruix
Altres conceptes
Sòcol de PVC, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu
Adhesiu de PVC
Sòcol de PVC, de 60 mm d'alçària

EC1K1502

m2

B0A61500
B0A81010
BC1K1500

P- 75

ED5A1700

m

BD5A2F00

P- 76

EJ13B713

u

37,06970 €
23,09 €
60,16 €
37,06970 €
23,09 €
5,30 €

Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4
plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb
soldadura
Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4
plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim
Altres conceptes
Esglaó amb relleu de planxa perforada d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix,
amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra
amb soldadura
Esglaó amb relleu de planxa perforada d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix,
amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim
Altres conceptes
Línia de vida horitzontal segons normativa vigent, inclosos assajos, certificats
i elements auxiliars, consistent en:
- Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat
- Conjunt d'elements per als extrems d'una línia de vida horitzontal fixa,
formats per terminals d'acer inoxidable, amb element amortidor de caigudes,
fixats amb cargols d'acer inoxidable, tensor de forqueta per a regulació del
cable i terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1
- Elements de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer
inoxidable, fixats amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1
Altres conceptes

P- 74

12

Altres conceptes

Altres conceptes
P- 71

Pàg.:

0,28080 €
1,90740 €
3,11 €
40,39 €

24,62000 €
15,77 €
40,39 €

24,62000 €
15,77 €
56,96 €

56,96 €

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre
el parament
Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
Grapa metàl·lica per a fixar miralls
Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm
Altres conceptes

0,39600 €
5,68960 €
44,77000 €
23,76 €

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm
Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 200 mm de diàmetre
Altres conceptes

6,77250 €
6,52 €

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals

74,62 €

13,29 €

98,88 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
B7J50010

UA

BJ13B713

P- 77

EJ14BC1Q

u

B7J50010
BJ14BC1Q
BJ1ZS000

P- 78

EJ23613G

u

BJ23613G

P- 79

EJ24A131

u

BJ24A131

P- 80

EJ3317P7

u

BJ3317P7

P- 81

EJ33B7PG

u

BJ33B7PG

P- 82

F921201J

m3

B0111000
B0372000

P- 83

F932101J

m3

B0111000
B0321000

P- 84

F961A477

B06NN14C

m

Data: 21/12/19

DESCRIPCIÓ
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc i preu mitjà
Altres conceptes
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida
vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà
Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques
Altres conceptes
Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà,
amb dues entrades de maniguets
Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà,
amb dues entrades de maniguets
Altres conceptes
Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada
superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 1/2´´
Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a
muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu
mitjà, amb entrada de 1/2´´
Altres conceptes
Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC
Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de
diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC
Altres conceptes
Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un
ramal de PVC
Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al
ramal de PVC
Altres conceptes
Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Aigua
Tot-u artificial
Altres conceptes
Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Aigua
Sauló sense garbellar
Altres conceptes
Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 10x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

Pàg.:

13

PREU
0,36275 €
86,24000 €
12,28 €
153,93 €

0,17412 €
113,36000 €

1,45040 €
38,95 €
251,89 €

233,66000 €

18,23 €
18,35 €

10,76000 €

7,59 €
11,42 €
5,34000 €
6,08 €
12,38 €
6,30000 €
6,08 €
25,14 €
0,08150 €
18,20450 €
6,85 €
26,73 €
0,08150 €
19,12450 €
7,52 €
34,07 €

2,38803 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 85

CODI
B9611470

F9E1511N

UA

m2

B0111000
B0310500
B0512401
B9E15100

P- 86

F9V3Z733A

m

B0111000
B0710180
B9V4Z733A

P- 87

F9VP11U8

m2

B0111000
B0512401
B9E11100

P- 88

P- 89

P- 90

P- 91

P- 92

P- 93

P- 94

K1A2Z25200

K2131223

K2135343

K2148134

K21481A1

K2148234

K21484A1

pa

m3

m3

m3

m

m3

m

Data: 21/12/19

DESCRIPCIÓ
Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 10x25 cm
Altres conceptes
Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2.5 cm, classe 1a, preu
superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
Aigua
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Panot gris de 25x25x2.5 cm, classe 1a, preu superior
Altres conceptes
Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 32x16 cm, amb
bisell i acabat buixardat, de color blanc, col·locat amb morter M 7.5
Aigua
Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 48x18 cm,
amb bisell i acabat buixardat, de color blanc
Altres conceptes
Esglaó de fins a 60x17 cm amb estesa i alçada de panot de 4 pastilles, flor o
ratllat, de color gris, de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Panot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu superior
Altres conceptes
Partida alçada a justificar per comprovació d'afectacions de les instal·lacions
existents previa a l'inici dels treballs
Sense descomposició
Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
Altres conceptes
Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
Altres conceptes
Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

Pàg.:

14

PREU
17,08350 €
14,60 €
31,85 €

0,00163 €
0,74893 €
0,32023 €
7,85400 €
22,93 €
68,19 €
0,00359 €
0,16323 €
47,10000 €
20,92 €
52,03 €

0,00163 €
0,32023 €
6,50000 €
45,21 €
500,00 €
500,00 €
120,96 €
120,96 €
169,66 €
169,66 €
320,22 €
320,22 €
14,79 €
14,79 €
169,66 €
169,66 €
11,21 €
11,21 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 95

P- 96

P- 97

P- 98

P- 99

P- 100

P- 101

P- 102

P- 103

P- 104

P- 105

P- 106

P- 107

P- 108

CODI
K2148B34

K2148D34

K2148J34

K2149C34

K2153701

K215530A

K215G210

K2163511

K2164771

K2182301

K2191202

K2192913

K2194721

K2194A11

UA
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m2

m2

m2

Data: 21/12/19

DESCRIPCIÓ
Enderroc de sostre nervat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Formació de forat en sostre nervat de formigó armat, de 5 m2 com a màxim, a
mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament
Altres conceptes
Enderroc complet de coberta plana, no transitable, amb grava, amb mitjans
manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Altres conceptes
Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió
Altres conceptes
Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix,
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

Pàg.:

15

PREU
39,64 €
39,64 €
53,25 €
53,25 €
42,56 €
42,56 €
45,39 €
45,39 €
3,03 €
3,03 €
4,04 €
4,04 €
20,46 €
20,46 €
7,07 €
7,07 €
13,31 €
13,31 €
8,08 €
8,08 €
1,22 €
1,22 €
10,64 €
10,64 €
8,08 €
8,08 €
5,01 €
5,01 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 109

P- 110

P- 111

P- 112

P- 113

P- 114

P- 115

P- 116

P- 117

P- 118

CODI
K219CC11

K219CC13

K219KBC0

K219KFC0

K21A1011

K21A2011

K21A3011

K21A3A1A

K21B2011

K21R1165

UA
m2

m2

m

m

u

u

u

u

m

u

B2RA9SB0
B2RA9TD0

P- 119

P- 120

K2213422

K2214826

m3

m3

Data: 21/12/19

DESCRIPCIÓ
Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes
Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes
Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions ,
de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor
Altres conceptes
Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques
no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes
Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió
Altres conceptes
Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega
indirecta sobre camió
Altres conceptes

Pàg.:

16

PREU
3,88 €
3,88 €
8,74 €
8,74 €
8,01 €
8,01 €
10,38 €
10,38 €
20,21 €
20,21 €
20,21 €
20,21 €
10,10 €
10,10 €
150,90 €

150,90 €
2,02 €
2,02 €
113,05 €

4,50000 €

24,00000 €

84,55 €
3,25 €
3,25 €
21,90 €

21,90 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 121

P- 122

P- 123

P- 124

P- 125

CODI
K222142A

K222182A

K2241100

K225177A

K2255J70

UA
m3

m3

m2

m3

m3

B0331020

P- 126

P- 127

P- 128

K2R300E0

K2R540E0

K2RA73G1

m3

m3

m3

B2RA73G1

P- 129

K2RA7LP1

m3

B2RA7LP1

P- 130

K33535H4

m3

B065960B

P- 131

K33B3000

kg

Data: 21/12/19

DESCRIPCIÓ
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i
càrrega mecànica sobre camió
Altres conceptes
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica sobre camió
Altres conceptes
Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
Altres conceptes
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins
a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM
Altres conceptes
Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en
tongades de 25 cm com a màxim
Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens
Altres conceptes
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Altres conceptes
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Altres conceptes
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Altres conceptes
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes
Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Altres conceptes
Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

Pàg.:

17

PREU
9,45 €

9,45 €
36,14 €

36,14 €
2,02 €
2,02 €
3,67 €
3,67 €
41,11 €
39,42180 €
1,69 €
22,61 €
22,61 €
22,61 €
22,61 €
19,50 €

19,50000 €

0,00 €
5,55 €

5,55000 €

0,00 €
103,71 €
72,38000 €
31,33 €
1,42 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
B0A14200

UA

Data: 21/12/19

DESCRIPCIÓ
Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

K33DD103

m2

B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0D61110
B0D71130
B0DZA000

P- 133

P- 134

K61RZ100E

OBRA000000

pa

pa

Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Llata de fusta de pi
Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 3
usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos
Desencofrant
Altres conceptes
Partida alçada a justificar per la reparació de divisòries i tancaments
malmesos com a conseqüència dels treballs de fonamentació i estructura
Sense descomposició
En aquests amidaments queda inclosa tant la mà d'obra com el
suministrament
de
materials,
càrrega,
transport,
descàrrega,
emmagatzematge i desplegament de tot l'equip, utillatge i materials de
qualsevol naturalesa, siguin d'ús temporal o permanent, i/o qualsevol altre
treball, necessaris per a l'execució del projecte tècnic esmentat, sempre
d'acord amb els manuals de fabricant, alguns d'ells annexats al present
projecte.
Es consideren inclosos tots aquells treballs que no quedin citats ni descrits de
manera explícita en la documentació gràfica i/o escrita, però que la seva
realització sigui imprescindible per a l'acabament total de les obres, d'acord
amb les normes de la bona construcció i la normativa vigent en el moment de
la licitació de les obres, lliurement apreciades per la direcció facultativa.
Sense descomposició

P- 135

VA000002

pa

18

PREU
Altres conceptes

P- 132

Pàg.:

Partida alçada a justificar per realitzar un nou reconeixement del terreny per
recomanar la solució més adequada si un cop iniciades les tasques per a la
implantació de la fonamentació es reigistra alguna anomalia en el terreny o
l'aparició de materials no descrits en l'informe geològic-geotècnic redactat per
LOSTEC S.A.
Sense descomposició

0,01244 €
1,41 €
52,40 €
0,20414
0,77000
0,46081
0,93805

€
€
€
€

1,45987 €
0,11000 €
48,46 €
5.000,00 €
5.000,00 €
0,00 €

0,00 €
1.000,00 €

1.000,00 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PRESSUPOST

Data: 21/12/19

Obra

01

Pressupost ESTRUCTURA CHV_ARQ

Capítol

01

TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

1 OBRA000000

pa

Condicionants de totes les partides d'obra d'aquests amidaments

Pàg.:

1

0,00

1,000

0,00

500,00

1,000

500,00

En aquests amidaments queda inclosa tant la mà d'obra com el
suministrament de materials, càrrega, transport, descàrrega,
emmagatzematge i desplegament de tot l'equip, utillatge i materials de
qualsevol naturalesa, siguin d'ús temporal o permanent, i/o qualsevol
altre treball, necessaris per a l'execució del projecte tècnic esmentat,
sempre d'acord amb els manuals de fabricant, alguns d'ells annexats
al present projecte.

2 K1A2Z25200

pa

Es consideren inclosos tots aquells treballs que no quedin citats ni
descrits de manera explícita en la documentació gràfica i/o escrita,
però que la seva realització sigui imprescindible per a l'acabament
total de les obres, d'acord amb les normes de la bona construcció i la
normativa vigent en el moment de la licitació de les obres, lliurement
apreciades per la direcció facultativa. (P - 134)
Jornada comprovació instal·lacions existents
Partida alçada a justificar per comprovació d'afectacions de les
instal·lacions existents previa a l'inici dels treballs (P - 88)

TOTAL

Capítol

01.01

500,00

Obra

01

Pressupost ESTRUCTURA CHV_ARQ

Capítol

02

ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2131223

2 K2135343

3 K2148134

4 K21481A1

5 K2148234

6 K21484A1

7 K2148B34

8 K2148D34

m3

Enderroc fonament correg. form.massa,compres.,càrrega
man/mec.

120,96

20,098

2.431,05

m3

Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 89)
Enderroc mur cont. form.arm.,mà+compress.,càrrega man/mec.

169,66

12,294

2.085,80

m3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 90)
Enderroc pilar,form.arm.,mà+compress.càrrega manual

320,22

0,750

240,17

m

Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 91)
Enderroc pilar,perf.lam.,m.man.,càrrega manual

14,79

15,000

221,85

m3

Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 92)
Enderroc mur,form.arm.,mà+compress.càrrega man/mec.

169,66

0,612

103,83

m

Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 93)
Enderroc bigueta,perf.lam.,m.man.,càrrega manual

11,21

27,000

302,67

m2

Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 94)
Enderroc sostre nervat,form.arm.,mà+compress.càrrega manual

39,64

57,220

2.268,20

m2

Enderroc de sostre nervat de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 95)
Enderroc llosa massissa,form.arm.,mà+compress.càrrega manual

53,25

10,000

532,50

Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 96)

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PRESSUPOST
9 K2148J34

10 K2149C34

11 K2153701

12 K215530A

13 K2163511

14 K2164771

15 K215G210

16 K21A1011

17 K21A2011

18 K21A3011

19 K21A3A1A

20 K2182301

21 K2194A11

22 K219CC11

23 K219CC13

m2

Data: 21/12/19

2

42,56

6,380

271,53

45,39

2,100

95,32

m2

Formació de forat en sostre nervat de formigó armat, de 5 m2 com a
màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 98)
Arrencada plaq.conf.cobert.,m.man.,càrrega manual

3,03

45,000

136,35

m2

Arrencada de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 99)
Retirada grava+geotèxt.,m.man.,aplec p/aprofit.

4,04

1.021,590

4.127,22

m2

Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament (P - 100)
Enderroc paredó ceràm.,g<=10cm,m.man.,càrrega manual

7,07

32,592

230,43

13,31

124,449

1.656,42

20,46

46,850

958,55

u

Enderroc complet de coberta plana, no transitable, amb grava, amb
mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 101)
Arrencada full+bastim. finest.,m.man.,càrr.man.

20,21

2,000

40,42

u

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 113)
Arrencada full+bastim. balconera,m.man.,càrr.man.

20,21

4,000

80,84

u

Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 114)
Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.

10,10

3,000

30,30

150,90

2,000

301,80

m2

Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans
dimensions , de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 116)
Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual

8,08

20,000

161,60

m2

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 104)
Arrencada pavim. asfàltic,compres.,càrrega man/mec.

5,01

128,510

643,84

m2

Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 108)
Enderroc vorera panot,compres.,càrrega manual

3,88

24,910

96,65

8,74

117,500

1.026,95

m2

m2

m2

u

m2

Enderroc llosa escala,form.arm.,mà+compress.càrrega manual

Pàg.:

Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 97)
Formació forat,sostre
nervat,form.arm.,<=5m2,mà+compress.càrrega manual

Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 102)
Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a
mà+mart.trenc.man.,càrrega manual
Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 103)
Enderroc cob.plana,no
transit.,grava,m.manuals+mart.pneum.,càrr.man.

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 115)
Desmuntatge fulla,bastim.,access.,porta grans
dimensions,sup.<=20m2,m.man.,aplec mat.p/reutilitz.-re

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 109)
Enderroc vorera panot,base form.,solera form.,<=
15cm,compres.,càrrega man/mec.
Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor (P - 110)

EUR
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m

Demolic.vorada sob/terra,m.mec.+càrrega cam.

Pàg.:

3

1,22

69,790

85,14

m

Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 105)
Tall paviment form. h>=15cm

10,38

360,000

3.736,80

m

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 112)
Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm

8,01

143,520

1.149,60

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 111)
Arrencada passamà ancorat,m.man.,càrr.man.

2,02

18,000

36,36

113,05

6,000

678,30

3,25

850,352

2.763,64

21,90

143,660

3.146,15

8,08

76,109

614,96

10,64

80,267

854,04

9,45

292,522

2.764,33

36,14

4,480

161,91

m2

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
miniexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió (P - 122)
Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m

2,02

224,140

452,76

m3

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 123)
Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<25cm,90% PM

3,67

87,348

320,57

m3

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM (P - 124)
Reblert rasa/pou grava drenatge pedra calc.,<=25cm

41,11

16,418

674,94

u

m3

m3

m2

m2

m3

m3

Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 117)
Tala directa arbre <6m,arrencant soca,aplec+càrreg+transport
brossa planta compostatge dist<20km
Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km) (P - 118)
Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala
excav.,+càrr.directa s/camió
Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 119)
Excavació p/rebaix,roca rc.mitja(25-50MPa),pala
excav.+martell,+càrr.indir. s/camió
Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja
(25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador
i càrrega indirecta sobre camió (P - 120)
Arrencada pavim. terratzo,m.man.,càrrega manual
Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 107)
Enderroc solera form.lleug.armat,<= 15cm,compres.,càrrega
manual
Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 106)
Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny compact.(SPT
20-50),minicarregadora+retro.,+càrr.mec.s/camió
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió (P - 121)
Excav.rasa/pou,h<=2m,roca
rc.mitja(25-50MPa),miniexcavadora+martell,+càrr.mec.s/camió

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària,
en tongades de 25 cm com a màxim (P - 125)
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m3
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Transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 5m3
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 126)
Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió
residus,contenidor 5m3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 127)
Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus d
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 129)
Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus d

Pàg.:

4

22,61

1.203,666

27.214,89

22,61

158,239

3.577,78

5,55

1.203,666

6.680,35

19,50

158,239

3.085,66

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 128)
TOTAL

Capítol

01.02

76.042,47

Obra

01

Pressupost ESTRUCTURA CHV_ARQ

Capítol

03

FONAMENTS

1 1351Y2H51

2 1351Z2H51

3 1351W2H51

4 1351X2H51

5 1352Z2G83

6 1352Z2GA3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Fonament F.A.HA-25/B/20/IIa,col.bomba,80kg/m3 AP500S acer
b/corrugada,encofrat 2m2/m3
Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 80 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i
encofrat amb una quantia de 2 m2/ m3 (P - 3)
Fonament F.A.HA-25/B/20/IIa,col.bomba,45kg/m3 AP500S acer
b/corrugada,encofrat 2m2/m3
Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 45 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i
encofrat amb una quantia de 2 m2/ m3 (P - 4)
Fonament F.A.HA-25/B/20/IIa,col.bomba,50kg/m3 AP500S acer
b/corrugada,encofrat 1,5m2/m3
Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 50 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i
encofrat amb una quantia de 1,5 m2/ m3 (P - 1)
Fonament F.A.HA-25/B/20/IIa,col.bomba,80kg/m3 AP500S acer
b/corrugada,encofrat 4m2/m3
Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 80 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i
encofrat amb una quantia de 4 m2/ m3 (P - 2)
Mur contenció form.
h>=3m,g<=30cm,HA-25/B/20/IIa,col.bomba,armadura AP500S acer
b/corrugada 50kg/m3,
Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària i fins a 30 cm de
gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 50 kg/m3 i encofrat
industrialitzat per a murs, no vist (P - 5)
Mur contenció form.
h>=3m,g<=30cm,HA-25/B/20/IIa,col.bomba,armadura AP500S acer
b/corrugada 60kg/m3,

231,47

5,760

1.333,27

188,61

13,464

2.539,45

184,85

26,490

4.896,68

271,01

59,851

16.220,22

283,90

85,445

24.257,84

297,07

60,747

18.046,11

Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària i fins a 30 cm de
gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500
EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PRESSUPOST

7 135CZ55G2

8 135FZ52KK

9 135FY52KK

10 E31522H4

11 E3D1ZA1B3

12 E3DZ2000

13 E3Z112N1

14 K33535H4

15 K33B3000

16 K33DD103

m3

Data: 21/12/19

S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 i encofrat
industrialitzat per a murs, no vist (P - 6)
Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba,40kg/m3 armadura
p/llosa fonam. AP500S barres corrug.enco

Pàg.:

5

142,87

11,864

1.695,01

249,31

19,360

4.826,64

293,87

3,900

1.146,09

93,96

109,200

10.260,43

85,72

432,000

37.031,04

u

Execució de micropilons sense entubació de 200 mm de diàmetre,
armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2
de límit elàstic, 139.7 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció
única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R (P - 34)
Desplaçament+munt.+desmunt.eq.exec.micropilons

1.983,00

1,000

1.983,00

m2

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de
micropilons (P - 35)
Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/10/, camió

11,09

204,220

2.264,80

m3

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió (P - 36)
Formigó, p/recalçat.<=3m,HA-25/B/20/IIa,bomba

103,71

3,600

373,36

kg

Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 130)
Arm.recalçats AP500S barres corrug.

1,42

180,000

255,60

m2

Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 131)
Encofrat tauler p/recalç.fonam.,fond.<=3m

52,40

9,600

503,04

m3

m3

m3

m

Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de
fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3
d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist
amb una quantia de 0.2 m2/m3 (P - 7)
Encep fonam.f.armat formigó
p/encep.,HA-25/B/20/IIa,cubilot,80kg/m3 arm.enceps AP500S
barres corrug.
Encep de fonaments de formigó armat amb formigó per a enceps,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot, armat amb 95 kg/m3 d'armadura per a
enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2, i encofrat per a enceps amb una quantia de 2 m2/m3
(P - 9)
Encep fonam.f.armat formigó
p/encep.,HA-25/B/20/IIa,cubilot,80kg/m3 arm.enceps AP500S
barres corrug.
Encep de fonaments de formigó armat amb formigó per a enceps,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot, armat amb 132 kg/m3 d'armadura per a
enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2, i encofrat per a enceps amb una quantia de 2 m2/m3
(P - 8)
Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,bomba
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 33)
Micropilons sense entubació,d=200mm,perf.acer
p/micropil.,560N/mm2,d=139.7mm,

Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària
<= 3 m (P - 132)
TOTAL
Obra

Capítol

01.03
01

127.632,58
Pressupost ESTRUCTURA CHV_ARQ

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PRESSUPOST
Capítol

1 E444Z511D

2 E444Y511D

3 1458Z116G

4 145CZ4974

5 145CZD974

6 14LMZ124A

7 14LWZ3A15

Data: 21/12/19
04

kg

kg

m3

m2

m2

m2

m2

Pàg.:

6

ESTRUCTURES

Acer S275JR,peça simp.,pef.,treb.taller+antiox.,col.obra
sold.+carg.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars, bigues, biguetes,
corretges, etc. formats per peça simple o composta, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.
S'inclouen ajustos, pletines, rigiditzadors, connectors, mermes i petits
elements. (P - 38)
Acer S275JR,peça simp.,pef.,treb.taller+galv.,col.obra sold.+carg.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars, bigues, biguetes,
corretges, etc. formats per peça simple o composta, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat. El preu inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de
transició de pilar inferior a superior, els casquets, i els elements
auxliars de muntatge. S'inclouen ajustos, pletines, rigiditzadors,
connectors, mermes i petits elements. (P - 37)
Cèrcol form.p/revestir,HA-25/B/10/I,col.bomba,armadura AP500S
acer b/corrugada 80kg/m3
Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6
m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 115 kg/m3 (P - 10)
Llosa form.,horitz.,g=30cm,muntatge+desmunt.encofrat
p/llosa,h<=3m,tauler,HA-25/B/10/IIa,col.bomba,a
Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler
de fusta de pi, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 25 kg/m2. Inclou connexionat amb mur de formigó
existent (P - 12)
Llosa form.,inclinada,g=30cm,muntatge+desmunt.encofrat p/llosa
inclin.,h<=3m,tauler,HA-25/B/10/IIa,c
Llosa de formigó armat, inclinada, de 30 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2. Inclou connexionat
amb mur de formigó existent (P - 13)
Sostre g=12cm planxa col.acer galv.g=1mm,pas
malla=200-210mm,ús=6-7kN/m2,llum<=2.8m,2kg/m2 armadur
Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants
d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla,
per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 6 a 7 kN/m2, llum menor
de 2.8 m, amb una quantia de 2 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de
15x15 cm, 5 i 5 mm de D i una quantia de 0.087 m3/m2 de formigó per
a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/10/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba. Inclou connectors i tots els elements necessaris pel correcte
desenvolupament dels treballs (P - 14)
Sostre27,5+7,5cm plaques nervades form.arm. p/sostre,capa
compr.,ampl.=120cm

1,78

229.883,806

409.193,17

2,35

63.999,432

150.398,67

648,34

41,760

27.074,68

95,64

29,670

2.837,64

112,15

9,024

1.012,04

45,33

1.271,920

57.656,13

80,26

2.125,030

170.554,91

Formació de sostre 27,5+7,5 cm amb plaques nervades posttensades
amb 4 cables 0,6'' Y1860 S7 de formigó armat segons plànols de
detall, de 34,5 cm d'alçària i 120 cm d'amplària, per a una llum màxima
de 12 m, per a sostre amb capa de compressió mínima de 7,5 cm,
col·locades sobre estructura, malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm B500T UNE-EN 10080,
EUR
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amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura per a sostres amb elements
resistents industrialitzats AP500S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 i amb una quantia de 0.11 m3/m2 de
formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat amb bomba (P - 15)
Llosa form.,horitz.,g=30cm,muntatge+desmunt.encofrat
p/llosa,h<=5m,tauler,+taul.fen. form.vist,HA-25
Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler
de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb
una quantia de 1.1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba
i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
35 kg/m2 (P - 11)
Formació forat,sostre
nervat,form.arm.,<=5m2,mà+compress.càrrega manual

Pàg.:

7

133,31

10,000

1.333,10

45,39

5,400

245,11

Formació de forat en sostre nervat de formigó armat, de 5 m2 com a
màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 98)
TOTAL

Capítol

01.04

820.305,45

Obra

01

Pressupost ESTRUCTURA CHV_ARQ

Capítol

05

COBERTES

1 1511Z3TFF

2 1512Z3TCH

3 E5113351

4 E635WF22F

m2

89,44

186,180

16.651,94

66,49

1.334,370

88.722,26

m2

Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular,
capa separadora, impermeabilització amb una membrana d'una
làmina de PVC flexible, aïllament amb plaques de poliestirè extruït
(XPS) de 140 mm i capa separadora amb geotèxtil (P - 17)
Terrat capa prot.,palet riera D=16-32mm,g=5cm,s/adh.

4,83

312,780

1.510,73

m

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat sense adherir (P - 40)
Coronament façana ventilada, tancament int.

62,41

158,940

9.919,45

m2

Coberta inv.transit.form.cel·lular+separadora+1làm. PVC+aïll.XPS
140mm+geotèxtil,pav.rajola
Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa
separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de
PVC flexible no resistent a la intempèrie, aïllament amb plaques de
poliestirè extruït (XPS) de gruix 140 mm, capa separadora amb
geotèxtil i acabat amb un paviment de rajola ceràmica (P - 16)
Coberta inv.n/trans.form.cel·lular+separ.+1làm.PVC+aïll.XPS
140mm+geotèxtil

Suministre i col·locació de cavalló de coronament ULMA HP o
equivalent amb plaques de formigó polímer, recollit en el DIT nº
476R/10 i conforme amb el CTE. Inclou:
- Suministre de Plaques de Formigó Polímer amb acabat superficial
de Gel-coat
- Subestructura: perfil de recolzament continu exterior, i angulars de
50x50x3 mm per a suport del perfil de recolzament
- Reblons i material adhesiu necessari per suport de les plaques de
formigó polímer
Amplada màxima: 40 cm
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AIRE o a escollir per la DF
segons mostres
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte (P 48)
EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PRESSUPOST
5 E8J9ZTA4B

6 E54ZW33H

7 E612B51V

8 EB71ZUC10

m

m

m2

m

Data: 21/12/19
Remat plan.acer pl. galv. g=0.8mm, desenv.<40cm 4 plecs,
p/coron. col.fix.mec
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0.8 mm
de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per
a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques, igual a
coronament existent (P - 64)
Remat plan.acer pl. galv. g=1mm, desenv.<30cm 3 plecs, p/vora
lliure col.fix.mec+perfils estanquitat
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de
gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats
d' estanquitat (P - 41)
Paret tanc.recolzada,14cm,maó
calat,HD,290x140x100mm,p/revestir,cat.I,s/UNE-EN
771-1,mort.ram paleta
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P 42)
Línia de vida fixa

Pàg.:

8

15,23

7,800

118,79

18,90

37,000

699,30

35,66

385,000

13.729,10

56,96

158,940

9.053,22

Línia de vida horitzontal segons normativa vigent, inclosos assajos,
certificats i elements auxiliars, consistent en:
- Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN
795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat
- Conjunt d'elements per als extrems d'una línia de vida horitzontal
fixa, formats per terminals d'acer inoxidable, amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, tensor de forqueta per
a regulació del cable i terminals de cable amb elements protector,
segons UNE_EN 795/A1
- Elements de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa,
d'acer inoxidable, fixats amb cargols d'acer inoxidable, segons
UNE_EN 795/A1 (P - 73)
TOTAL

Capítol

01.05

140.404,79

Obra

01

Pressupost ESTRUCTURA CHV_ARQ

Capítol

06

SISTEMA ENVOLVENT

Titol 4

01

TANCAMENTS

1 E444Z511D

2 E636TYF22F

kg

m2

Acer S275JR,peça simp.,pef.,treb.taller+antiox.,col.obra
sold.+carg.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars, bigues, biguetes,
corretges, etc. formats per peça simple o composta, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.
S'inclouen ajustos, pletines, rigiditzadors, connectors, mermes i petits
elements. (P - 38)
F1 Revestiment + Subestructura 150 + Guix laminat

1,78

9.921,600

17.660,45

172,12

1,000

172,12

TANCAMENT TIPUS F1
Suministre i col·locació de:
- Revestiment exterior de formigó polímer amb DIT sobre perfileria
d'alumini fixat a perfileria auxiliar sobre els suports del tancament de
façana. Dimensions i acabats segons disseny de projecte.
- Làmina termoreflectiva i impermeabilitzant.
- Subestructura composta per perfileria d'acer galvanitzat de classe
EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PRESSUPOST

Data: 21/12/19

Pàg.:

9

DX51D i Z275 composta per perfils en C i U de 150 mm. fixades
mitjançant ancoratges segons prestacions del projecte a forjats. Inclou
peces de regularització per ajustar-se als desploms de forjats (màxim
4 cm).
- 150 mm d'aïllament de llana de roca (0,036 W/m2ºK) col·locada
entre muntants de perfileria d'acer galvanitzat.
- Trasdossat interior fixat directament a perfileria de tancament
compost per placa de guix laminat.
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AGUA VERTICAL o a escollir
per la DF segons mostres

3 E636TXF22F

m2

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte (P 52)
F2 Revestiment + Subestructura 150 + Aglomerat ciment

172,12

1,000

172,12

85,90

289,420

24.861,18

172,12

1,000

172,12

TANCAMENT TIPUS F2
Suministre i col·locació de:
- Revestiment exterior de formigó polímer amb DIT sobre perfileria
d'alumini fixat a perfileria auxiliar sobre els suports del tancament de
façana. Dimensions i acabats segons disseny de projecte.
- Subestructura composta per perfileria d'acer galvanitzat de classe
DX51D i Z275 composta per perfils en C i U de 150 mm. fixades
mitjançant ancoratges segons prestacions del projecte a forjats. Inclou
peces de regularització per ajustar-se als desploms de forjats (màxim
4 cm).
- Trasdossat interior fixat directament a perfileria de tancament
compost per placa d'aglomerat de ciment.
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AGUA VERTICAL o a escollir
per la DF segons mostres

4 E636TWF22F

m2

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte (P 51)
F3 Aglomerat ciment + Subestructura 100 + Guix laminat
TANCAMENT TIPUS F3

5 E636TZF22F

m2

Sistema de façana format per envà Aquapanel KNAUF WM111C
140/600 (12,5Aq+100.1+12,5Aq) MW o equivalent, compost per una
estructura d'acer galvanitzat especial per ambient no agressiu (Z275
g/m2), amb possibilitat d'instal·lació per ambient agressiu (Z450 g/m2);
de canals horitzontals de 100 mm d'amplada i muntants verticals de
100x50x1 mm, amb una modulació de 600 mm de separació a eixos
entre muntants; i sobre la qual es cargola pel costat exterior 1 placa de
ciment reforçada amb malla de fibra de vidre (GRC) KNAUF
Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de gruix. Entre els perfils i la placa
porta muntada una barrera d'aigua Aquapanel KNAUF en format de
1,5x50 m i aïllament tèrmic-acústic en interior de la cambra a base de
panells de llana mineral (MW). I pel costat interior es cargolen: 1 placa
Standard KNAUF (Tipus A segons UNE EN 520) de 12,5 mm de gruix,
Placa Standard de 12,5 mm de gruix. Totalment acabat per acabat
mínim Nivell Q1 o Q2, a punt per imprimar, revestir, pintar o decorar
per l'interior; i/p.p. de tractaments de juntes, cantonades i forats,
passos d'instal·lacions, pastes, morters, cintes, malles, cantoneres,
cargols, bandes d'estanqueïtat, neteja i mitjans auxiliars (excepte
elevació, transport i mesures de seguretat col·lectives). Vàlid per la
cara exterior com a suport per un sistema de façana lleugera ventilada
(P - 50)
F4 Revestiment + Subestructura 150 + Guix laminat
TANCAMENT TIPUS F4
Suministre i col·locació de:

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
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Pàg.:

10

- Revestiment exterior de formigó polímer amb DIT sobre perfileria
d'alumini fixat a perfileria auxiliar sobre els suports del tancament de
façana. Dimensions i acabats segons disseny de projecte.
- Làmina termoreflectiva i impermeabilitzant.
- Subestructura composta per perfileria d'acer galvanitzat de classe
DX51D i Z275 composta per perfils en C i U de 150 mm. fixades
mitjançant ancoratges segons prestacions del projecte a forjats. Inclou
peces de regularització per ajustar-se als desploms de forjats (màxim
4 cm).
- 150 mm d'aïllament de llana de roca (0,036 W/m2ºK) col·locada
entre muntants de perfileria d'acer galvanitzat.
- Trasdossat interior fixat directament a perfileria de tancament
compost per placa de guix laminat.
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AGUA VERTICAL o a escollir
per la DF segons mostres

6 E612ZB51V

m2

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte (P 53)
F5 Paret tanc.recolzada,14cm,maó
calat,HD,290x140x100mm,p/revestir,cat.I,s/UNE-EN 771-1

35,66

215,496

7.684,59

179,85

1,000

179,85

119,80

1,000

119,80

TANCAMENT TIPUS F5

7 E63ZC11C1

m2

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P 43)
Façana perforada, tancament ext.
Suministre i muntatge de façana perforada SISTEMA SKYLINE o
equivalent, fabricada amb xapa de 4 mm i subestructura vertical
posterior de 50x200mm TRUQUE-50 cada 1500mm, cargolades entre
si amb perfil tutor de T extrusionada collada a estructura metàl·lica de
les passeres. Es contemplen els elements per absorbir les dilatacions
dels panells. Inclou cantonades circulars. Tots els elements aniran
pintats al forn i amb tractament qualicoat. Cargols inox. Totalment
rematat i sellat

8 E635YZF22F

m2

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte (P 56)
Façana ventilada, tancament int.
Suministre i col·locació de façana ventilada ULMA HP o equivalent
amb plaques de formigó polímer i sistema de fixació ocult, recollit en el
DIT nº 476R/10 i conforme amb el CTE. Inclou:
- Suministre de Plaques de Formigó Polímer amb acabat superficial
de Gel-Coat
- Subestructura primària: Muntants en ´´T´´, i ancoratges senzills i
dobles en ´´L´´ per punts fixes i lliscants del muntant. Vol màxim de
150 mm
- Subestructura secundària: Perfils d'arrencada i perfils guia de junta
corrent de 3 mm de 3,6 metres de longitud
- Tota la subestructura serà en alumini d'aleació 6063 i tractament T-5
- Separadors de polyamida per juntes verticals de 3 mm
- Cargols necessaris
Les plaques estan ranurades en tota la longitud del cantell superior i
inferiorment, preparades per la seva col·locació sobre els perfils-guía
Color Textura: COLOR M24 TEXTURA AIGUA o a escollir per la DF
segons mostres
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte (P -

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PRESSUPOST

9 E635G22D

10 E635KAAK

11 E635F218

12 E63ZVE3H

13 E63ZVJ3H

m2

m2

m2

m

m

Data: 21/12/19

49)
Façana+elements vert.,amb panell sandv.2 p.ac.
prelacat+MW-roca,g=150mm,ext.micronervada,int.llisa,e
Façana amb disposició dels elements vertical, amb panell sandvitx
amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral de roca
amb un gruix total de 150 mm, amb la cara exterior micronervada i la
cara interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les
planxes (ext/int) 0.6/0.5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de
fixació oculta, per a façanes, col·locat (P - 46)
Façana+elements horitz.,amb panell sandv.2 p.ac.
galv.calent+prelac.+poliisocianurat+prest.foc,g=35m
Façana amb disposició dels elements horitzontal, amb panell sandvitx
amb dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de
poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades amb un gruix
total de 35 mm, amb la cara exterior llisa i la cara interior grecada,
color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0.6 mm, junt longitudinal
encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat (P - 47)
Façana+elements horitz.,amb panell sandv.2 p.ac.
prelacat+MW-roca,g=80mm,ext.micronervada,int.llisa,
Façana amb disposició dels elements horitzontal, amb panell sandvitx
amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral de roca
amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior micronervada i la
cara interior llisa, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0.5 mm,
junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes,
col·locat (P - 45)
Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<30cm 3 plecs, p/junt
dilat. col.fix.mec+perfils estanqui
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de
gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
junt de dilatació, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils
conformats d' estanquitat (P - 54)
Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<30cm 3 plecs,
p/safata col.fix.mec+perfils estanquitat

Pàg.:
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58,24

1,000

58,24

35,85

1,000

35,85

45,87

1,000

45,87

20,43

1,000

20,43

24,24

1,000

24,24

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de
gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
safata, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'
estanquitat (P - 55)
TOTAL

Titol 4

01.06.01

51.206,86

Obra

01
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Titol 4

02

FUSTERIES

1 1A1E0010

m2

Fusteria tipus F8

349,97

12,450

4.357,13

FUSTERIA TIPUS F8
Suministre i col·locació de tancament exterior fix i practicable, color a
escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont
tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per
a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte.
Inclou premarc ancorat a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat
perimetral d'entrega de perfileria amb obra (P - 20)
EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PRESSUPOST
2 1A1E0012

m2

Data: 21/12/19
Fusteria tipus F10

Pàg.:

12

267,84

19,200

5.142,53

1.315,00

1,000

1.315,00

1.698,00

1,000

1.698,00

1.915,00

1,000

1.915,00

2.485,00

2,000

4.970,00

FUSTERIA TIPUS F10
Suministre i col·locació de tancament exterior fix i practicable, color a
escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont
tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per
a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5

3 1A1E0013

u

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte.
Inclou premarc ancorat a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat
perimetral d'entrega de perfileria amb obra (P - 21)
Fusteria tipus F11
FUSTERIA TIPUS F11
Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a
escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont
tèrmic:
- Porta d'una fulla batent, sistema forster (NEW) presto o equivalent,
de 80x235 cm de pas

4 1A1E0014

u

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte.
Inclou premarc ancorat a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat
perimetral d'entrega de perfileria amb obra (P - 22)
Fusteria tipus F12
FUSTERIA TIPUS F12
Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a
escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont
tèrmic:
- Porta de dues fulles batents, sistema forster (NEW) presto o
equivalent, de 160x210 cm de pas

5 1A1E0015

u

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte.
Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra (P - 23)
Fusteria tipus F13
FUSTERIA TIPUS F13
Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a
escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont
tèrmic:
- Porta de dues fulles batents, sistema forster (NEW) presto o
equivalent, de 160x324 cm de pas

6 1A1E0016

u

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte.
Inclou premarc ancorat a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat
perimetral d'entrega de perfileria amb obra (P - 24)
Fusteria tipus F14
FUSTERIA TIPUS F14
Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a
escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont
tèrmic:
- Porta d'una fulla corredissa, sistema forster (NEW) presto o
equivalent, de 270x324 cm de pas

EUR
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m2
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Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte.
Inclou premarc ancorat a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat
perimetral d'entrega de perfileria amb obra (P - 25)
Fusteria tipus F15

Pàg.:
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194,14

18,867

3.662,84

223,34

12,644

2.823,91

FUSTERIA TIPUS F15
Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir
segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i
vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per
a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5

8 1A1E0018

m2

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte.
Inclou premarc ancorat a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat
perimetral d'entrega de perfileria amb obra (P - 26)
Fusteria tipus F16
FUSTERIA TIPUS F16
Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir
segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i
vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per
a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte.
Inclou premarc ancorat a estructura d'acer i/o forjat. Inclou remat
perimetral d'entrega de perfileria amb obra (P - 27)

TOTAL

Titol 4

01.06.02

25.884,41

Obra

01

Pressupost ESTRUCTURA CHV_ARQ

Capítol

07

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ

Titol 4

01

DIVISÒRIES

1 E614HSAK

2 K61RZ100E

m2

pa

Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I UNE-EN
771-1,p/revestir,morter mixt 1:2:10
Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de
290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 44)
Reparació divisòries i tancaments

21,56

117,877

2.541,43

5.000,00

1,000

5.000,00

Partida alçada a justificar per la reparació de divisòries i tancaments
malmesos com a conseqüència dels treballs de fonamentació i
estructura (P - 133)
TOTAL

Titol 4

01.07.01

7.541,43

Obra

01

Pressupost ESTRUCTURA CHV_ARQ

Capítol

07

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ

Titol 4

02

FUSTERIES

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PRESSUPOST

1 1A220001

u

Data: 21/12/19

Porta tipus P1

Pàg.:

14

176,38

1,000

176,38

448,99

1,000

448,99

221,80

1,000

221,80

224,77

1,000

224,77

403,15

1,000

403,15

PORTA TIPUS P1
Suministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una
fulla batent, per a una llum de 80x235 cm, preu alt

2 1A220002

u

Inclou tots els elements i treballs necessaris per obtenir el certificat
corresponent de resistència al foc de l'element acabat, i la part
proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la
seva correcta execució, tot segons plec de condicions, esquemes i
detalls de projecte (P - 28)
Porta tipus P2
PORTA TIPUS P2
Suministre i col·locació de porta interior de fusta, pintada, amb porta
de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de
160x210 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta

3 1A220003

u

Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements
necessaris per a la seva correcta execució, tot segons plec de
condicions, esquemes i detalls de projecte (P - 29)
Porta tipus P3
PORTA TIPUS P3
Suministre i col·locació de porta interior de fusta, pintada, amb porta
de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de
74x210 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta

4 1A220004

u

Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements
necessaris per a la seva correcta execució, tot segons plec de
condicions, esquemes i detalls de projecte (P - 30)
Porta tipus P4
PORTA TIPUS P4
Suministre i col·locació de porta interior de fusta, pintada, amb porta
de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de
80x210 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta

5 1A220005

u

Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements
necessaris per a la seva correcta execució, tot segons plec de
condicions, esquemes i detalls de projecte (P - 31)
Porta tipus P5
PORTA TIPUS P5
Suministre i col·locació de porta interior de fusta, pintada, amb porta
de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de
140x210 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements
necessaris per a la seva correcta execució, tot segons plec de
condicions, esquemes i detalls de projecte (P - 32)

TOTAL

Titol 4

01.07.02

1.475,09

Obra

01

Pressupost ESTRUCTURA CHV_ARQ

Capítol

08

IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I JUNTS

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PRESSUPOST
1 17951111

2 E7A24A0L

3 ED5A1700

m2

Data: 21/12/19
Impermeabilització ext.mur
cont.h<=3m+emul.bitum.+làm.drenatge nodular
PEAD+1geotèx.fix.mec.

Pàg.:

15

16,00

87,404

1.398,46

m2

Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària
amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge
nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil,
fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 18)
Barrera vap./estanq.1vel poliet.,g=50µm,col.n/adh.

1,21

1.422,800

1.721,59

m

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida (P - 57)
Drenatge tub ranur.PVC D=200mm

13,29

34,690

461,03

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm (P - 75)
TOTAL

Capítol

01.08

3.581,08

Obra

01

Pressupost ESTRUCTURA CHV_ARQ

Capítol

09

REVESTIMENTS

Titol 4

01

VERTICALS

1 E81126D2

2 E8121112

3 E8241328

4 E898D240

5 E898J2A0

6 E898K2A0

m2

Arrebossat bona vista,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:0,5:4,remolinat

23,25

22,152

515,03

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat (P - 58)
Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6

6,04

20,000

120,80

19,58

20,000

391,60

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN
14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) (P - 60)
Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.

5,09

200,000

1.018,00

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 61)
Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

4,51

1.199,555

5.409,99

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 62)
Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

5,22

1.000,000

5.220,00

m2

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 59)
Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.brill.,preu mitjà,6-15p/m2,col.adhesiu
p/raj.C1 E,beurada CG2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 63)
TOTAL

Titol 4

01.09.01

12.675,42

Obra

01

Pressupost ESTRUCTURA CHV_ARQ

Capítol

09

REVESTIMENTS

Titol 4

02

HORITZONTALS

Titol 5

01

PAVIMENTS

1 E9234G91

m2

Subbase,grava pedrera pedra calc.,g=20cm,grandària
50-70mm,estesa+picon.

9,95

742,100

7.383,90

Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 20 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
(P - 65)
EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PRESSUPOST
2 193514B4

3 E4BCDA66

4 E9GZ3000

5 E9C1Z243A

6 E9V84A75

7 E9V8Z4A75

8 E9S2MN3B

9 E9S2ZMN3B

10 E9U6ZP01W

m2

Data: 21/12/19

16

39,03

292,100

11.400,66

2,95

292,100

861,70

m2

Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN
10080 (P - 39)
Lliscat manual pavim.form.+4kg/m2 pols quars gris

3,27

292,100

955,17

m2

Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de
quars gris (P - 67)
Pavim.terratzo llis g.mitjà 40x40cm,preu mitjà,mort.1:6,int.normal

22,61

76,109

1.720,82

40,39

99,400

4.014,77

40,39

113,400

4.580,23

60,16

42,847

2.577,68

60,16

69,945

4.207,89

5,30

100,000

530,00

m2

m

m

m2

m2

m

Solera formigó HA-25/B/20/IIa 15cm,grava pedrera,geotèxtil

Pàg.:

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix, capa drenant
amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil
de polipropilè (P - 19)
Armadura p/llosa AP500T,malla el.b/corrug.ME
15x15cm,D:5-5mm,6x2.2m B500T

Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu mitjà,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior
normal, igual a paviment existent (P - 66)
Esglaó+relleu pl.acer
galv.,g=3mm,plecs=4,desenv.màx.600mm,col.obra sold.
Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb
4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 71)
Esglaó+relleu pl.acer
galv.,g=3mm,plecs=4,desenv.màx.600mm,col.obra sold.
Esglaó amb relleu de planxa perforada d'acer galvanitzat, de 3 mm de
gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 72)
Paviment planxa planaacabat superficial+relleu acer
galv.,g=3mm,col.soldat
Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de
3 mm de gruix, col·locat soldat (P - 68)
Paviment planxa planaacabat superficial+relleu acer
galv.,g=3mm,col.soldat
Paviment de planxa plana perforada de textura amb relleu, d'acer
galvanitzat de 3 mm de gruix, col·locat soldat (P - 69)
Sòcol PVC imitació fusta, h=60mm,col.adhes.
Sòcol de PVC, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu (P - 70)

TOTAL

Titol 5

01.09.02.01

Obra

01

Pressupost ESTRUCTURA CHV_ARQ

Capítol

11

EQUIPAMENTS

1 EJ14BC1Q

2 EJ24A131

3 EJ13B713

u

Inodor porcell.,vert./horitz.,cist.,blanc,preu mitjà,col.sob./pavim.

u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació (P - 77)
Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu mitjà,1/2´´

u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat,
preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ (P - 79)
Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu
mitjà,col.mural

38.232,82

153,93

1,000

153,93

18,35

1,000

18,35

98,88

1,000

98,88

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals (P - 76)

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PRESSUPOST
4 EJ23613G

5 EJ3317P7

6 EJ33B7PG

7 EC1K1502

u

Data: 21/12/19
Aixeta monocoman.tempor.p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu
mitjà,maniguets

Pàg.:

17

251,89

1,000

251,89

u

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
mitjà, amb dues entrades de maniguets (P - 78)
Desguàs recte p/lavab.,PVC,D=40mm,connec.ramal/sifó PVC

11,42

1,000

11,42

u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC,
de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P - 80)
Sifó botella p/p/lavab.,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC

12,38

1,000

12,38

m2

Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal de PVC (P - 81)
Mirall de lluna incolora g=5mm,col.fixat s/parament

74,62

0,600

44,77

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament (P - 74)
TOTAL

Capítol

01.11

591,62

Obra

01

Pressupost ESTRUCTURA CHV_ARQ

Capítol

12

URBANITZACIÓ

1 F921201J

2 F932101J

3 F961A477

4 F9E1511N

5 F9VP11U8

6 F9V3Z733A

m3

Subbase tot-u art.,estesa+picon.98%PM

25,14

591,540

14.871,32

m3

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 82)
Base sauló,estesa+picon.98%PM

26,73

591,540

15.811,86

34,07

101,939

3.473,06

31,85

591,540

18.840,55

52,03

1,000

52,03

68,19

63,710

4.344,38

m

m2

m2

m

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P 83)
Vorada pedra granít. buixardada,recta10x25cm,sob/form.no est.
h=10-20cmi rejuntada
Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de
10x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i
rejuntada (P - 84)
Paviment panot vorera gris,25x25x2.5cm,preu sup.,col.truc
macet.mort.1:0,5:4
Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2.5 cm, classe 1a, preu
superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (P - 85)
Esglaó 60x17 cm panot 4past.flor o ratllat,gris,20x20x2,5cm,preu
sup.col.truc macet.mort.1:0,5:4
Esglaó de fins a 60x17 cm amb estesa i alçada de panot de 4 pastilles,
flor o ratllat, de color gris, de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment
pòrtland (P - 87)
Esglaó formigó pref.,1
secc.escair.,34x18cm,bisell,buixardat,blanc,col.mort.M7.5
Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 32x16
cm, amb bisell i acabat buixardat, de color blanc, col·locat amb morter
M 7.5 (P - 86)

TOTAL

Capítol

01.12

57.393,20

Obra

01

Pressupost ESTRUCTURA CHV_ARQ

Capítol

13

VARIS

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PRESSUPOST

1 VA000002

pa

Data: 21/12/19

Estudi geotècnic

1.000,00

Pàg.:

1,000

18

1.000,00

Partida alçada a justificar per realitzar un nou reconeixement del
terreny per recomanar la solució més adequada si un cop iniciades les
tasques per a la implantació de la fonamentació es reigistra alguna
anomalia en el terreny o l'aparició de materials no descrits en l'informe
geològic-geotècnic redactat per LOSTEC S.A. (P - 135)
TOTAL

Capítol

01.13

1.000,00

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 21/12/19

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
0,04
Capítol

01.02

ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU

5,57

Capítol

01.03

FONAMENTS

9,35

Capítol

01.04

ESTRUCTURES

60,12

Capítol

01.05

COBERTES

10,29

Capítol

01.06

SISTEMA ENVOLVENT

5,65

Capítol

01.07

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ

0,66

Capítol

01.08

IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I JUNTS

0,26

Capítol

01.09

REVESTIMENTS

3,73

Capítol

01.11

EQUIPAMENTS

0,04

Capítol

01.12

URBANITZACIÓ

4,21

Capítol

01.13

VARIS

Obra

01

Pressupost ESTRUCTURA CHV_ARQ

0,07
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost ESTRUCTURA CHV_ARQ
100,00
100,00

euros

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 21/12/19

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
500,00
Capítol

01.02

ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU

Capítol

01.03

FONAMENTS

127.632,58

76.042,47

Capítol

01.04

ESTRUCTURES

820.305,45

Capítol

01.05

COBERTES

140.404,79

Capítol

01.06

SISTEMA ENVOLVENT

Capítol

01.07

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ

9.016,52

Capítol

01.08

IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I JUNTS

3.581,08

Capítol

01.09

REVESTIMENTS

Capítol

01.11

EQUIPAMENTS

591,62

Capítol

01.12

URBANITZACIÓ

57.393,20

Capítol

01.13

VARIS

Obra

01

Pressupost ESTRUCTURA CHV_ARQ

77.091,27

50.908,24

1.000,00
1.364.467,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.364.467,22
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost ESTRUCTURA CHV_ARQ
1.364.467,22
1.364.467,22

euros

VI. PLÀNOLS

2.05 SOSTRE PLANTA SOTERRANI ZONA C
2.06 SOSTRE PLANTA BAIXA ZONA A
2.07 SOSTRE PLANTA BAIXA ZONA B
2.08 SOSTRE PLANTA BAIXA ZONA C
2.09 SOSTRE PLANTA PRIMERA ZONA A
2.10 SOSTRE PLANTA PRIMERA ZONA B
2.11 SOSTRE PLANTA PRIMERA ZONA C
2.12 SOSTRE PLANTA SEGONA ZONA A
2.13 SOSTRE PLANTA SEGONA ZONA B
2.14 SOSTRE PLANTA SEGONA ZONA C
2.15 BADALOT ZONA A
2.16 ESCALA SECUNDÀRIA
2.17 ESCALA PRINCIPAL
2.18 SECCIÓ T1
2.19 SECCIÓ T2
2.20 SECCIÓ T3
2.21 SECCIÓ T4
2.22 SECCIÓ L3
2.23 SECCIÓ L2
2.24 SECCIÓ L1

DG U DEFINICIÓ URBANÍSTICA I D'IMPLANTACIÓ
U.01 SITUACIÓ
U.02 EMPLAÇAMENT

DG A DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI
A.00 ESTAT ACTUAL
A.00.1 PLANTA SOTERRANI ESTAT ACTUAL
A.00.2 PLANTES BAIXA I PRIMERA ESTAT ACTUAL
A.00.3 PLANTA COBERTA ESTAT ACTUAL
A.00.4 ALÇATS ESTAT ACTUAL
A.00.5 SECCIONS ESTAT ACTUAL
A.01 PLANTES GENERALS
A.01.0 RESUM SUPERFÍCIES
A.01.1 PLANTA SOTERRANI
A.01.1.1 PLANTA SOTERRANI COTES I SUPERFÍCIES
A.01.2 PLANTA BAIXA
A.01.2.1 PLANTA BAIXA 1 COTES I SUPERFÍCIES
A.01.2.2 PLANTA BAIXA 2 COTES I SUPERFÍCIES
A.01.3 PLANTA PLANTA PRIMERA
A.01.3.1 PLANTA PRIMERA 1 COTES I SUPERFÍCIES
A.01.3.2 PLANTA PRIMERA 2 COTES I SUPERFÍCIES
A.01.4 PLANTA SEGONA
A.01.4.1 PLANTA SEGONA 1 COTES I SUPERFÍCIES
A.01.4.2 PLANTA SEGONA 2 COTES I SUPERFÍCIES
A.01.5 PLANTA SOTACOBERTA
A.01.5.1 PLANTA SOTACOBERTA COTES I SUPERFÍCIES
A.01.6 PLANTA COBERTA
A.02 ALÇATS GENERALS
A.02.1 ALÇATS NORD I SUD
A.02.2 ALÇATS EST I OEST
A.02.3 AXONOMETRIES

DG 3 SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
3.03 FAÇANES I MITGERES
3.03.1.1 PLANTA SOTERRANI TANCAMENTS
3.03.1.2 PLANTA BAIXA 1 TANCAMENTS
3.03.1.3 PLANTA BAIXA 2 TANCAMENTS
3.03.2 DETALL FAÇANA
3.03.3 DETALL AMPITS FAÇANA
3.07 FUSTERIES EXTERIORS
3.07.1 FUSTERIES EXTERIORS
DG 4 SISTEMES DE COMPATIMENTACIÓ INTERIOR I D'ACABATS INTERIORS
4.01 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
4.01.1.1 PLANTA BAIXA 1 PARETS, ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS
4.01.1.2 PLANTA BAIXA 2 PARETS, ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS
4.01.2.1 PLANTA BAIXA 1 REVESTIMENTS I ACABATS
4.01.2.2 PLANTA BAIXA 2 REVESTIMENTS I ACABATS
4.01.3.1 FUSTERIES INTERIORS

DG 0 TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL
0.01 TREBALLS PREVIS
0.01.1 PLANTA SOTERRANI ENDERROC
0.01.2 PLANTES BAIXA I PRIMERA ENDERROC

4.02 COMPARTIMENTACIÓ HORITZONTAL
4.02.1.1 PLANTA SOTERRANI PAVIMENTS
4.02.1.2 PLANTA BAIXA PAVIMENTS
4.02.1.3 PLANTA SOTACOBERTA PAVIMENTS

DG 2 SISTEMA ESTRUCTURAL
2.01 QUADRE DE PILARS
2.02 FONAMENTACIÓ SOTERRANI C
2.03 FONAMENTACIÓ ZONA A
2.04 FONAMENTACIÓ ZONA B

c/de la Soledat,12 Baixos
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DG 7 URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
7.01 PLANTA SOTERRANI URBANITZACIÓ
7.02 PLANTA BAIXA URBANITZACIÓ
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CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

U.01

473,9

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

EMPLAÇAMENT

A3 1:750
A1 1:325

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

U.02

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA SOTERRANI
ESTAT ACTUAL

A3 1:200
A1 1:100

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.00.1

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTES BAIXA I PRIMERA
ESTAT ACTUAL

A3 1:200
A1 1:100

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.00.2

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

PLANTA PRIMERA

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA COBERTA
ESTAT ACTUAL

A3 1:200
A1 1:100

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.00.3

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

ALÇAT EST

ALÇAT OEST

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

ALÇATS
ESTAT ACTUAL

A3 1:200
A1 1:100

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.00.4

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

ALÇAT SUD

SECCIÓ A
F

D

B

B

A

A

F

D

SECCIÓ D

SECCIÓ F

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

SECCIONS
ESTAT ACTUAL

A3 1:200
A1 1:100

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.00.5

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

SECCIÓ B

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES P2

CONSTRUÏDA M_PS

40.30 m²

CONSTRUÏDA S_P2

895.73 m²

CONSTRUÏDA D_PS

74.31 m²

CONSTRUÏDA D_P2

449.97 m²

PORXO D_PS

24.22 / 2 = 12.11 m²

1345.70 m²

126.72 m²
SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES PSC

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES PB

CONSTRUÏDA D_P3

CONSTRUÏDA M_PB

71.54 m²

CONSTRUÏDA D_PB

147.71 m²

CONSTRUÏDA R_PB

110.98 m²

PORXO D_PB

258.71 / 2 = 129.36 m²

90.70 m²

90.70 m²

459.59 m²

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES P1

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

CONSTRUÏDA L_P1

1089.86 m²

CONSTRUÏDA D_P1

264.28 m²

1354.14 m²

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL

3376.85 m²

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

RESUM SUPERFÍCIES

A3 1:500
A1 1:250

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.01.0

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES PS

MANTENIMENT (M)
M1

MAGATZEM

37.23 m²

37.23 m²

65.07 m²

65.07 m²

ESPAIS COMUNS EDIFICI (D)
D1

ESTANÇA

SUPERFÍCIES ÚTILS PS

102.30 m²

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES PS
CONSTRUÏDA M_PS

40.30 m²

CONSTRUÏDA D_PS
PORXO D_PS

74.31 m²
24.22 / 2 = 12.11 m²

126.72 m²

Nº PLÀNOL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

13

D1

9
8
7
6
5
4
3
2
1

10
11

M1

14

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA SOTERRANI

A3 1:200
A1 1:100

CODI:

12-2019
228

A.01.1

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

12

9
8
7
6
5
4
3
2
1

10
11

D1

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA SOTERRANI
COTES I SUPERFÍCIES

A3 1:100
A1 1:50

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.01.1.1

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

1
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

M1

MANTENIMENT (M)
M2

RESIDUS

M3

DISTRIBUÏDOR

M4

MAGATZEM

13.60 m²
8.69 m²
70.13 m²

92.42 m²

ESPAIS COMUNS EDIFICI (D)
D2

ESTANÇA

D3

ESTANÇA

68.33 m²
26.48 m²

D4

ESCALA EXTERIOR

40.36 m²

SUPERFÍCIES ÚTILS PB

135.17 m²

227.59 m²

ESPAIS COMUNS EDIFICI (D)
1

PORXO

2
3

171.44 m²

171.44 m²

4
5
6
7

SUPERFÍCIES ÚTILS EXTERIORS PB

8
9

171.44 m²

10
11

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES PB
CONSTRUÏDA M_PB

71.54 m²

CONSTRUÏDA D_PB

147.71 m²

CONSTRUÏDA R_PB

110.98 m²

PORXO D_PB

258.71 / 2 = 129.36 m²

459.59 m²

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

13
14
15
16
17
18
19

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

M3

M2

11
12

D3

D4

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

D2

M4

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

30
31

23

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA BAIXA

A3 1:200
A1 1:100

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.01.2

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

12

12
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D4

M4

M3

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA BAIXA 1
COTES I SUPERFÍCIES

A3 1:100
A1 1:50

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.01.2.1

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

D3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

30
31
13
14
15
16
17
18
19

D2

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA BAIXA 2
COTES I SUPERFÍCIES

A3 1:100
A1 1:50

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.01.2.2

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

22

23

M2

ESPAI SENSE ÚS (L)
L1

ESPAI SENSE ÚS

1063.82 m²

1063.82 m²

ESPAIS COMUNS EDIFICI (D)
D5

ESTANÇA

58.85 m²

D6

ESCALA EXTERIOR

34.49 m²

93.34 m²

1157.16 m²

SUPERFÍCIES ÚTILS P1

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES P1
264.28 m²

1354.14 m²

D5

31
32
33
34
35
36
37
38

L1

41
40
39

60
59

49
48
47
46
45
44
43

D6
30
29
28
27
26
25
24

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA PRIMERA

A3 1:200
A1 1:100

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.01.3

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

1089.86 m²

CONSTRUÏDA D_P1

50
51
52
53
54
55
56
57
58

CONSTRUÏDA L_P1

24
25
26
27
28
29
30

39
40
41

38
37
36
35
34
33
32
31

D6

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA PRIMERA 1
COTES I SUPERFÍCIES

A3 1:100
A1 1:50

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.01.3.1

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

L1

60
59

50
51
52
53
54
55
56
57
58

D5

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA PRIMERA 2
COTES I SUPERFÍCIES

A3 1:100
A1 1:50

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.01.3.2

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

49
48
47
46
45
44
43

ESPAIS SENSE ÚS (S)
S1

ESPAI SENSE ÚS

872.65 m²

872.65 m²

ESPAIS COMUNS EDIFICI (D)
D7

ESTANÇA

D8

ESPAI MAQUINÀRIA

186.33 m²

54.67 m²

D9

ESCALA EXTERIOR

23.82 m²

SUPERFÍCIES ÚTILS P2

264.82 m²
1137.47 m²

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES P2
449.97 m²

1345.70 m²

67
66
65
64
63
62
61
60
59

D7

D9

68
69

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

S

53
54
55
56
57

D8

67
66
65
64
63
62
61
60
59
58

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA SEGONA

A3 1:200
A1 1:100

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.01.4

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

895.73 m²

CONSTRUÏDA D_P2

68
69
70
71
72
73
74
75
76

CONSTRUÏDA S_P2

D8
S

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA SEGONA 1
COTES I SUPERFÍCIES

A3 1:100
A1 1:50

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.01.4.1

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

69
68

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
57
56
55
54
53

D9

68
69
70
71
72
73
74
75
76

D7

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA SEGONA 2
COTES I SUPERFÍCIES

A3 1:100
A1 1:50

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.01.4.2

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

67
66
65
64
63
62
61
60
59

ESPAIS COMUNS EDIFICI (D)
D10

ESPAI MAQUINÀRIA

44.75 m²

D11

ESCALA EXTERIOR

19.17 m²

SUPERFÍCIES ÚTILS PSC

63.92 m²
63.92 m²

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES PSC

90.70 m²

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

D10

83
82
81
80
79
78

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA SOTACOBERTA

A3 1:200
A1 1:100

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.01.5

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

90.70 m²

D11

CONSTRUÏDA D_P3

78
79
80
81
82
83

D10

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA SOTACOBERTA
COTES I SUPERFÍCIES

A3 1:100
A1 1:50

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.01.5.1

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

77
76
75
74
73
72
71
70
69
68

D11

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA COBERTA

A3 1:200
A1 1:100

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.01.6

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

ALÇAT SUD

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

ALÇATS NORD I SUD

A3 1:200
A1 1:100

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.02.1

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

ALÇAT NORD

ALÇAT OEST

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

ALÇATS EST I OEST

A3 1:200
A1 1:100

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.02.2

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

ALÇAT EST

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

AXONOMETRIES

A3 A1 -

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.02.5

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA SOTERRANI
ENDERROC

A3 1:200
A1 1:100

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

0.01.1

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

ENDERROC ELEMENT
EXCAVACIÓ

PLANTA PRIMERA

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTES BAIXA I PRIMERA
ENDERROC

A3 1:200
A1 1:100

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

0.01.2

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

ENDERROC ELEMENT
ENDERROC SOSTRE
EXCAVACIÓ
EXCAVACIÓ ROCA
EXCAVACIÓ CAIXA DE PAVIMENT
ENDERROC PAVIMENT PANOT
ENDERROC PAVIMENT + SOLERA PANOT
ENDERROC PAVIMENT + SOLERA ASFALT

F5 (MUR DE GERO (290X140X50cm))

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA SOTERRANI
TANCAMENTS

A3 1:100
A1 1:50

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

3.03.1.1

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

F1 (AGLOMERAT CIMENT + SUBESTRUCTURA 150 + AGLOMERAT CIMENT)

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA BAIXA 1
TANCAMENTS

A3 1:100
A1 1:50

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

3.03.1.2

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA BAIXA 2
TANCAMENTS

A3 1:100
A1 1:50

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

3.03.1.3

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

FAÇANA AMB XAPA PERFORADA 4MM
SUBESTRUCTURA 200X50X3 MM

A

REVESTIMENT DE FORMIGÓ POLÍMER SOBRE
PERFILERIA D'ALUMINI FIXAT A PERFILERIA
AUXILIAR

5
35
70

UPN 180 ACER GALVANITZAT

25

70

18

+8.87

LÀMINA TERMOREFLECTIVA/IMPERMEABILITZANT
LLANA DE ROCA 150 MM

1.65

1.90

SUBESTRUCTURA AMB PERFILS EN C I U 150 MM
TRASDOSSAT INTERIOR AMB PLACA
DE GUIX LAMINAT

DETALL REMAT
AMPIT COBERTA E: 1/10

18

27

1.06

1.06

12 2

+4.52

1.35

1.58

PERFIL VERTICAL HEB140 FIXAT
SOBRE MÈNSULES CADA 400CM
PERFIL HORITZONTAL 80.60.4

PAVIMENT D'ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT
UPN 180 ACER GALVANITZAT

±0.00

SECCIÓ A | E 1:75

FALS SOSTRE SUSPÈS DE PARTICULES DE FUSTA
AGLOMERADES AMB CIMENT PORTLAND (CPB)

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

SECCIÓ A | E 1:20
ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

DETALL FAÇANA

A3 1:25
A1 1:12,5

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

3.03.2

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

70
30
1.45

35

30

A

1.30

70
30
1.52

1.45

18

+12.97

42

47

PERFIL TUTOR T EXTRUSIONADA

A

2

1

30

HEB140

A

HEM 300

80.4

8

IPE 180

8

35

80.60.4

HEB140

HEB140

PLETINA 12 MM
6

HEB 600

HEM 300

1.65

1.65

1.65

IPE 180

IPE 180

2.82

HEB140
2.82

HEB140
2.82

IPE 400
UPN 180

1.52

IPE 180

HEB140

80.4 PERFORAT Ø10 C/50 CM

80.4

HEB140

80.4

3.95

80.4 PERFORAT Ø10 C/50 CM

80.4

HEM 300

80.4

99

14

31

4.30

99

14

31

4.30

5

80.4 PERFORAT Ø10 C/50 CM

5

80.4

5

80.4

4.30

12.91

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

2

SECCIÓ TIPUS 2
1

SECCIÓ TIPUS 1

NOTA GENERAL:
COMPROVAR TOTES LES MIDES EN OBRA

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

DETALL AMPITS FAÇANA

A3 1:50
A1 1:25

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

3.03.3

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

3.80

DETALL E:1/5
SUBESTRUCTURA FAÇANA

2.65

HEB140
2.65

HEB140
HEB 600

HEM 300

IPE 180

UPN 180

IPE 180

IPE 400

1.60
1.45

1.45

HEM 300

1.45
2.65

IPE 180

IPE 180

80.4 PERFORAT Ø10 C/50 CM

80.4

IPE 180

IPE 180

80.4

HEB140

80.4

HEB140

HEB 600

80.4

HEM 300

80.4

35

5

HEB140

HEB140

HEB 600

UPN 180
1.60

IPE 180
1.60

IPE 180

5

80.4 PERFORAT Ø10 C/50 CM

80.4

5

80.4

LES MIDES ES COMPROVARAN EN OBRA I S'ADAPTARAN ALS CONDICIONANTS D'AQUESTA.
EN CAS DE DUBTE PREVAL EL CRITERI DE LA DF.
LES FUSTERIES INCLOUEN TAPETES, PLETINES I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS
PER A RESOLDRE LA CORRECTA ENTREGA DE L'OBRA.
S'INCLOU GRAFISME AMB VINILS (FRANJA 30 CM A 1,5 M DE TERRA) EN ELEMENTS INSUFICIENTMENT
PERCEPTIBLES SEGONS CRITERI DE LA DF.
TOTS ELS PANYS ANIRAN MESTREJATS SEGONS CRITERI DE LA DF.

FUSTERIES EXTERIORS - PLANTA SOTERRANI
F11 (80x235)
Pota batent sistema forster (NEW)
presto o equivalent
- 1 unitat

2.35

nivell acabat sostre

F16

nivell acabat paviment

F8

F12
F13

F14

F15

80

F14

F8 (585x300)
Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario o equivalent
Vidre: 6+6/20/5+5 (exterior/cambra/interior)

F10 (380x1586)
Façana lleugera tipus GEODE MXm SG de Technal o equivalent
Vidre: 6+6/20/5+5 (exterior/cambra/interior)

Umin: 1,3 w/m2.ºK / Gmin: 0,55 / RWmin: 40 dB(A)

Umin: 1,3 w/m2.ºK / Gmin: 0,55 / RWmin: 40 dB(A)

- 1 unitat

- 1 unitat

F10

4.15

2.00

nivell acabat paviment
nivell acabat sostre

2.35

2.00

6.00

F11

3.65

3.00

nivell acabat sostre

PLANTA SOTERRANI

nivell acabat paviment

1.00

1.08
3.20

1.08

FUSTERIES EXTERIORS - PLANTA BAIXA
F12 (160x210)
Porta batent sistema
forster (NEW) presto
o equivalent

- 1 unitat

F13 (160x324)
Porta batent sistema
forster (NEW) presto
o equivalent

- 1 unitat

F14 (270 de pas x324)
Porta corredera sistema
forster (NEW) presto
o equivalent

- 2 unitats

F15 (570x331)
Façana lleugera sistema forster (NEW)
thermfix vario o equivalent
Vidre: 6+6/20/5+5 (exterior/cambra/interior)

F16 (382x331)
Façana lleugera sistema forster (NEW)
thermfix vario o equivalent
Vidre: 6+6/20/5+5 (exterior/cambra/interior)

Umin: 1,3 w/m2.ºK / Gmin: 0,55 / RWmin: 40 dB(A)

Umin: 1,3 w/m2.ºK / Gmin: 0,55 / RWmin: 40 dB(A)

- 1 unitat

- 1 unitat

3.31

3.31

3.24

2.10

3.24

nivell acabat sostre

nivell acabat paviment

82

1.60

80

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

82

1.60

80

2.77

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

3.82

5.70

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

FUSTERIES EXTERIORS

A3 1:100
A1 1:50

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

3.07.1

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

FUSTERIES EXTERIORS

PLANTA BAIXA

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA BAIXA 1
PARETS, ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS

A3 1:100
A1 1:50

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

4.01.1.1

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

Aïllament acústic: 54 dBA
Resistència al foc: EI 60 (N) / EI120 (F)
Alçada màxima: 4,60 m
Estructura: Autoportant muntants cada 0,60 m

T3 (2X12,5N + 48N)
Aïllament acústic: Resistència al foc: EI 30 (N)
Alçada màxima: 2,55 m
Estructura: Arriostrada muntants cada 0,60 m

T4 (MUR DE TOTXANA 290X140X100 cm))

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA BAIXA 2
PARETS, ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS

A3 1:100
A1 1:50

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

4.01.1.2

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

T2 (2X12,5N + 70H + 2X12,5N)

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA BAIXA 1
REVESTIMENTS I ACABATS

A3 1:100
A1 1:50

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

4.01.2.1

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

PINTAT SOBRE PARAMENT

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA BAIXA 2
REVESTIMENTS I ACABATS

A3 1:100
A1 1:50

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

4.01.2.2

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

PINTAT SOBRE PARAMENT

MECANISMES DE CONTROL SEGONS DEFINICIÓ PROJECTE D'INSTAL·LACIONS.
LES MIDES ES COMPROVARAN EN OBRA I S'ADAPTARAN ALS CONDICIONANTS D'AQUESTA. EN CAS DE DUBTE PREVAL EL CRITERI DE LA DF.
NOTA IMPORTANT: TOTS ELS PANYS SERAN MESTREJATS SEGONS CRITERI DEL CHV.
TOTS ELS FERRATGES SERAN D'ACER INOXIDABLE
TOTES LES PORTES DISPOSARAN DE TOPE D'ACER INOXIDABLE I NEOPRÈ
TOTS ELS VIDRES SERAN ANTIVANDÀLICS

FUSTERIES INTERIORS - PLANTA SOTERRANI

P5
- 1 unitat
nivell acabat sostre

P4

P3

2.35

P2

nivell acabat paviment

80

FUSTERIES INTERIORS - PLANTA BAIXA
P2 (160X210)
Porta batent
de fusta pintada

P3 (74X210)
Porta batent
de fusta pintada

P4 (80X210)
Porta batent
de fusta pintada

P5 (140X210)
Porta batent
de fusta pintada

- 1 unitat

- 1 unitat

- 1 unitat

- 1 unitat
nivell acabat sostre

2.10

2.10

2.10

2.10

P1

nivell acabat paviment

82

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

1.60

80

74

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

80

70
70
1.40

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

FUSTERIES INTERIORS

A3 1:100
A1 1:50

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

4.01.3.1

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

P1 (80X235) EI2-C 30
Porta batent
tallafocs metàl·lica

- Paviment de formigó lliscat sobre solera
de formigó armat (Classe 1)

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA SOTERRANI
PAVIMENTS

A3 1:200
A1 1:100

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

4.02.1.1

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

- Paviment de grava
(palet de riera)

- Paviment de formigó lliscat sobre solera
de formigó armat (Classe 1)

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA BAIXA
PAVIMENTS

A3 1:200
A1 1:100

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

4.02.1.2

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

- Paviment de grava
(palet de riera)

- Paviment de formigó lliscat sobre solera
de formigó armat (Classe 1)

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA SOTACOBERTA
PAVIMENTS

A3 1:200
A1 1:100

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

4.02.1.3

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

- Paviment de grava
(palet de riera)

ELEMENTS URBANITZACIÓ
- Paviment de panot
- Solera de formigó armat
- Graonat de formigó prefabricat

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA SOTERRANI
URBANITZACIÓ

A3 1:200
A1 1:100

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

7.01

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

- Vorada de pedra granítica

ELEMENTS URBANITZACIÓ
- Paviment de panot
- Solera de formigó armat
- Graonat de formigó prefabricat

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI
PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

PLANTA BAIXA
URBANITZACIÓ

A3 1:200
A1 1:100

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

7.02

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

- Vorada de pedra granítica

TOM 2 INSTAL.LACIONS

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL∙LACIONS
referència:
projecte:
peticionari:
situació:
municipi:
projectista/redactor:
Data projecte:

190188
PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU
EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
NIF: Q5856102‐H
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DADES GENERALS

0. DADES GENERALS
0.3 EMPLAÇAMENT
0.1 AGENTS
L’emplaçament de l’edifici es troba al Carrer Francesc Pla El Vigatà número 1 de Vic (C.P. 08500)
PROMOTOR:
Nom
Adreça
Municipi
CP
NIF
TÈCNIC
Nom
Titulació:
DNI
Número col.legiat
Empresa
NIF
Adreça
Municipi
Telèfon / mail

UTM
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
C/ Francesc Pla El Vigatà, núm. 1
VIC
08500
Q5856102H
Santi Altimiras Rovira
Enginyer Tècnic Elèctric
77.277.760‐Z
9.232 CETIB
ALTIMIRAS ENGINYERS CONSULTORS SLP
B‐63.956.536
Av. Pau Casals, 21 Entresol
Calldetenes (C.P. 08506)
938891949 santi@altimiras.net

0.2 OBJECTE
El present projecte defineix les instal∙lacions a implantar en el projecte executiu de l’estructura del
nou edifici per laboratoris al Consorci Hospitalari de Vic.
El Consorci Hospitalari de Vic sol∙licita la remunta d’un dels edificis existents a l’àmbit de l’Hospital
Universitari de Vic per a la ubicació de l’àrea d’Anatomia Patològica i Laboratori Clínic. L’actuació
consisteix en la remunta de 2 plantes de l’actual edifici destinat a manteniment i que es troba aïllat de
l’edifici principal. Pel que fa a la planta baixa es mantindrà l’ús actual, a la planta primera de nova
implantació s’hi ubicarà l’àrea d’anatomia patològica i laboratori clínic i a la planta segona actualment
NO s’hi desenvoluparà cap ús.
Actualment el projecte correspon a la construcció de l’estructura del nou edifici. Per tal de preveure la
implantació dels nous usos en un futur s’han previst els treballs definits a continuació:





Treballs destinats a la retirada o modificació d’instal∙lacions existents de diverses naturaleses
que impedeixin la correcta execució de la remunta de l’edifici.
Obertura de rases i previsió de passos per a la futura ampliació de les instal∙lacions.
Retirada provisional de la instal∙lació de plaques solars tèrmiques de la coberta de l’edifici a
remuntar.
Xarxa interior de recollida i conducció de les aigües pluvials de la nova coberta.

En tot cas, tant a la documentació adjunta com a l’apartat d’amidaments i pressupost, es defineixen
detalladament els treballs a realitzar en matèria d’instal∙lacions1
.

X 438674,8m
Y 4643032,5m

Per tal de comprovar amb més exactitud l’emplaçament del local, veure Plànol 1: Situació i
emplaçament, adjunt a la present memòria.

0.4 ENTORN
Està ubicat en un punt elevat al carrer Francesc Pla “El Vigatà” a la falda del turó conegut com a Puig
dels Jueus, amb una diferència de desnivell dins la mateixa parcel∙la d’uns 10m, essent el costat Nord el
més elevat. Pel costat Oest limita pel carrer Mossèn Llorenç Vilacís amb l’espai ocupat pel Seminari de
Vic, i per la part sud amb la zona residencial compresa entre el mateix carrer Francesc Pla el Vigatà i
l’Avinguda de Sant Bernat Calbó.
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La situació dels edificis dins la parcel∙la queda configurada amb l’edifici hospitalari en forma d’H al
costat Oest, un bloc central que conté els espais destinats a sales de maquines i instal∙lacions de
subministrament i per últim un cos de planta irregular a la part Est que conté el Centre de Salut mental
i espais per al departament de manteniment del conjunt hospitalari.

DADES GENERALS

PLANTA SOTERRANI
PS

CONSTRUÏDA M_PS

40,30

PS

CONSTRUÏDA D_PS

74,31

PS

PORXO D_PS

TOTAL PLANTA SOTERRANI:

0.5 NORMATIVA URBANÍSTICA
Planejament:

PLANTA BAIXA

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE VIC
MODIFICACIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANA DE VIC
Sol urbà amb clau “Es”, corresponent a “Sistema d’equipaments
comunitaris sanitari i assistencial”


Zonificació:

HOSPITAL
Planta soterrani ‐2
Planta soterrani ‐1
Planta baixa
Planta primera
Planta segona
Planta tercera
Planta quarta
Planta cinquena
Planta sisena
Planta setena
Planta vuitena
SALA DE MAQUINES
Planta baixa
MANTENIMENT I CENTRE DE SALUT MENTAL
Planta soterrani
Planta baixa
SUPERFÍCIE TOTAL:

32891,41

Pel que fa exclusivament a la intervenció, presenta una superfície construïda de 3.376,85m2i esta
distribuïda de la següent manera:

Súp. útil [m2]

CONSTRUÏDA M_PB

71,54

PB

CONSTRUÍDA D_PB

147,71

PB

CONSTRUÍDA R_PB

110,98

PB

PORXO D_PB

129,36

TOTAL PLANTA BAIXA:

P1

CONSTRUÍDA L_P1

P1

CONSTRUÍDA D_P1

TOTAL PLANTA SEGONA:

L'Hospital té una superfície construïda total de 32.891,41 m2 distribuïda de la següent manera:

Súp. Construïda
[m2]
29350,31
2168,97
5832,58
5717,24
4112,4
3034,7
1763,65
1731,14
1731,14
1731,14
1096,7
430,65
1046,87
1046,87
2494,23
523,23
1971

12,11

126,72

PB

PLANTA PRIMERA

0.6 RELACIÓ DE SUPERFÍCIES

Súp. útil [m2]

PLANTA SEGONA
P2

CONSTRUÍDA S_P2

P2

CONSTRUÍDA S_P2

TOTAL PLANTA SEGONA:
PLANTA SOTACOBERTA
PSC

CONSTRUÍDA D_P3

TOTAL PLANTA SOTACOBERTA:

RESUM SUPERFÍCIES ÚTILS

459,59

Súp. útil [m2]
1.089,86
264,28

1.354,14
Súp. útil [m2]
895,73
449,97

1.345,70
Súp. útil [m2]
90,70

90,70

Súp. útil [m2]

PS

PLANTA SOTERRANI

126,72

PB

PLANTA BAIXA

459,59

P1

PLANTA PRIMERA

1.354,14

P2

PLANTA SEGONA

1.345,70

PSC

PLANTA SOTACOBERTA

TOTAL PLANTA SOTERRANI:

90,70

3.376,85
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INTRODUCCIÓ

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

-

Ordre de 28 de Desembre de 1.988 (Ministeri d’Obres Publiques). Regulació dels comptadors d’aigua.
B.O.E. de 6 de Marc de 1.989.

L’objectiu del present apartat és el de definir les característiques tècniques i constructives de les instal∙lacions

-

d’aigua freda de consum humà i ACS, que permetin procedir a la seva execució en la futura implantació

segons Ordre de 12 de Juny de 1.989 del Ministeri d’Indústria i Energia publicat en el B.O.E. de 7 de

d’usos per a l’actual projecte d’estructura del nou edifici per laboratoris al CHV.

2

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Juliol de 1.989.
-

Normes per a fontaneria i sanejament de l’Institut Eduardo Torroja.

-

Reglament d’instal∙lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), Instruccions Tècniques Complementaries
(I.T.E.) i Creació de la Comissió Assessora per a les Instal∙lacions Tèrmiques dels Edificis segons B.O.E.
de 5.08.98. Correcció d’errades segons B.O.E. de 29.10.98.

L’abast de la present instal∙lació comprèn aquelles instal∙lacions necessàries en l’ampliació projectada sobre
l’actual edifici de manteniment de l’hospital Universitari de Vic, essent les instal∙lacions projectades de nova

-

Recomanacions IE86 per al disseny i l’execució d’instal∙lacions de serveis als edificis.

-

Document Basic HS “Salubritat” Secció HS‐4 “Subministrament d’aigua” del Codi Tècnic de l’Edificació

la galeria subterrània i dona servei a les diferents àrees del hospital mitjançant muntants.
El aigua osmotitzada es produeix en dues ubicacions diferents dintre de la galeria i es distribueix de la mateixa
manera que el AFCH.
El ACS es fa de forma instantània en localitzacions properes al consum en planta mitjançant bescanviadors
d’aigua.

4

NORMATIVA
-

Ordre 28 de Juliol de 1974 (Ministeri d’Obres Publiques). ABASTIMENT D’AIGÜES. Plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades de subministrament d’aigua segons B.O.E. 02.10.74.
Correcció d’errades segons B.O.E 30 d’octubre de 1.974

-

Subministrament d’aigua. Instal∙lacions interiors. Normes bàsiques, segons el B.O.E. de 13.01.76.
Modificacions i correccions segons B.O.E. de 12.12.76 i 07.03.80.

-

Subjecció a normes tècniques de les aixetes sanitàries, segons Reial Decret 358/85 de 23.01.85
(Ministeri Industria i Energia), publicat en el B.O.E. de 22 de Marc de 1.985.

-

Ordre de 14 de Maig de 1986 del Ministeri d’Indústria i Energia. Especificacions tècniques dels
aparells sanitaris ceràmics per a locals d’higiene corporal”, B.O.E. 4 de juliol de 1986.

5.03.2 INSTAL∙LACIÓ SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico‐sanitaries per a la
prevenció i el control de la legionel∙losis

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LA INSTAL∙LACIÓ

Actualment l’hospital disposa d’una xarxa de subministrament d’aigua freda descalcificada que transcorre per

Reial Decret 865/2003, de 4 de novembre, pel que s’estableixen els criteris higienico‐sanitaris per a la
prevenció i control de la legionel∙losi.

implantació i integrant‐les al conjunt de les existents.

3

Certificació de conformitat a normes com alternativa de l’homologació de les aixetes sanitàries,

aprovat pel Reial Decret 314/2006 de 17 de Marc.
-

Document Basic HE “Estalvi Energètic” Secció HE‐4 “Contribució solar mínima d’aigua calenta
sanitària” del Codi Tècnic de l’Edificació aprovat pel Reial Decret 314/2006 de 17 de Marc.
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ

Actualment la zona de manteniment consta d’una instal∙lació d’aigua freda i acs, per poder procedir a la
remunta del nou edifici s’hauran de desplaçar, modificar o refer part de la instal∙lació actual d’aigua dins de
tota la zona de manteniment.

5.1 JUSTIFICACIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ D'UN SISTEMA D'ENERGIA RENOVABLE PER LA PRODUCCIÓ
D’ACS.
Actualment l’edifici sobre el que es farà la remunta te una instal∙lació de producció d’aigua calenta sanitària
mitjançant captadors solars a la coberta. Abans de remuntar l’edifici es desmuntarà tota la instal∙lació i es farà
acopi.

5.2 NETEJA I DESINFECCIÓ
Abans de la posada en funcionament de la instal∙lació s’haurà de procedir a la seva neteja i desinfecció segons
el que estableix el Reial Decret 865/2003 del 4 de Juliol.

5.03.3 INSTAL∙LACIÓ SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
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1.

INTRODUCCIÓ

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

‐ Norma UNE‐EN 1519‐1, sistemes de canalització en materials plàstics per evacuacions d’aigües residuals (a
baixa i alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificis; polietilens (PE).

L’objectiu del present apartat és la de definir les característiques tècniques i constructives de les instal∙lacions

‐ Norma UNE‐EN 1401‐1, sistemes de canalització en materials plàstics per a sanejament enterrat sense pressió;

d’evacuació d’aigües residuals, pluvials i de residus químics, que permetin procedir a la seva execució en la

policlorur de vinil no plastificat (PVC‐U).

futura implantació d’usos per a l’actual projecte d’estructura del nou edifici per laboratoris al CHV.

‐ Norma UNE‐EN 1852‐1, sistemes de canalització en materials plàstics per a sanejament enterrat sense pressió;
polipropilens (PP).

2.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

‐ Norma UNE‐EN 1253 (parts 1 y 2), buneres i sifons per edificis.
‐ Norma UNE‐EN 1610, Instal∙lacions i proves d’escomeses a xarxes de sanejament.

L’abast de la present instal∙lació comprèn aquelles instal∙lacions necessàries en l’ampliació projectada sobre

‐ Altres normes UNE d’obligat compliment.

l’actual edifici de manteniment de l’hospital Universitari de Vic, essent les instal∙lacions projectades de nova

‐ Altres normes UNE relatives a instal∙lacions de sanejament.

implantació i integrant‐les al conjunt de les existents, que donen servei a les zones fora de l’àmbit de l’ampliació.

‐ Normes de la companyia subministradora.
‐ Directives comunitàries de la CE.

3.

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LA INSTAL∙LACIÓ

‐ Ordenança municipal de Vic per l’estalvi d’aigua.
‐ Plec de condicions per a la instal∙lació d’aigua del Consorci Hospitalari de Vic.

Actualment l’edifici on es preveu la remunta, disposa de xarxa de sanejament d’aigües residuals i pluvials
connectada a xarxa publica.

5.

4.

La present instal∙lació preveu dotar la remunta de la recollida i connexió a xarxa pública de les instal∙lacions

NORMATIVA

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ

d’aigües pluvials en la seva totalitat, els passos i connexions de la futura instal∙lació d’aigües residuals així com
Per l’execució del present projecte es tindran en compte les següents normatives:

la futura instal∙lació de recollida de productes químics. En definitiva preveure totes aquelles instal∙lacions que
permetin simplificar la posterior implantació dels nous usos a l’edifici. Tanmateix també es preveuen aquells

‐ Real Decret 1314/2006 de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, Document Bàsic HS 5 “

treballs destinats a modificar les instal∙lacions existents de l’actual edifici corresponents a la retirada,

Salubritat, Evacuació d’aigües”.

reconducció, adequació i qualsevol treball que permeti la correcta execució de la remunta.

‐ Normes Tecnològiques de l’Edificació, NTE ISS Sanejament.
‐ Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els

Tal com ja s’ha comentat prèviament, els nous usos preveuen la recollida interior d’aigües residuals, pluvials i

edificis.

serà totalment separativa fins a l’arqueta prèvia de l’abocament a xarxa municipal per tal de facilitar el

‐ Norma UNE‐EN 12056 (parts 1 a 3), sistemes de desaigua per gravetat en l’interior d’edificis.

connexionat separatiu en cas de que aquest esdevingui en un futur. La xarxa soterrada es realitzarà integrament

‐ Norma UNE‐EN 752 (parts 1 a 7), sistemes de desaigua i de clavegueram exteriors a edificis.

per a les aigües residuals i pluvials i aquesta, transcorrerà per l’interior de l’edifici mitjançant tubs de PVC de

‐ Norma UNE‐EN 1329‐1, sistemes de canalitzacions en materials plàstics per evacuacions d’aigües residuals (a

doble paret amb la interior llisa i l’exterior corrugada amb un mínim de 8 kN/m2 de rigidesa nominal destinada

baixa i alta temperatura) en el interior de la estructura dels edificis; policlorur de vinil no plastificat (PVC‐U).

a conduir les aigües fins a arqueta de pas prèvia a l’abocament a la xarxa Municipal. Pel que fa a la xarxa de

‐ Norma UNE‐EN 1451‐1, sistemes de canalització en materials plàstics per a evacuació de aigües residuals (a

recollida per l’interior de l’edifici, serà amb tub de PVC, sèrie B, segons UNE‐EN 1329‐1.

baixa i alta temperatura) en el interior de la estructura dels edificis; polipropilens (PP).
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Les dimensions mínimes projectades son iguals o superiors a les recomanades per l'esmentat CTE en funció de
les previsions d’unitats de desaigua acumulades i el percentatge de pendent en el desenvolupament del mateix

f=110/100 ; f=1,10

per a les aigües residuals i mitjançant la intensitat pluviomètrica i la superfície de captació en el cas de les
pluvials.

5.3.2

5.1

Per a determinar el nombre de boneres en coberta, serà el resultat d'aplicar el coeficient f a la superfície de la

CONDICIONS GENERALS DE LA INSTAL∙LACIÓ

PUNTS DE RECOLLIDA

mateixa, obtenint el nombre a partir de la taula 4.6:
La xarxa interior serà de tipus separativa entre aigües residuals, pluvials i químics, i es conduiran de forma
separada per gravetat, sempre que sigui possible, fins al pou o arqueta general prèvia a la connexió a la xarxa

En el cas que ens ocupa, es projecta una coberta plana de 1140m2. Per tant, les superfícies de recollida son:

de clavegueram en el cas de pluvials i residuals i fins a dipòsit de recollida en el cas de productes químics. En
cas el municipi disposi de xarxa de clavegueram separativa, el connexionat es farà per separat a cadascuna de

Coberta

Superfície

les conduccions.
Planta coberta

5.2

XARXA DE SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS

5.2.1

1140m2

Súp. Majorada

Núm. buneres

Buneres en

(sup.*f)

mínim.

projecte

1254m2

9

12

Essent necessàries 4 i 3 buneres com a mínim a cadascuna de les cobertes.

XARXA DE PETITA EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS

Superfície de coberta en projecció

Nombre de boneres

horitzontal (m2)

Aquesta instal∙lació només s’executarà en el seu tram de col∙lector que transcorre soterrat així com en la

S < 100

2

previsió de passos entre forjats. Ha estat dimensionada per tal de poder garantir la implantació dels futurs usos.

100 ≤ S < 200

3

200 ≤ S < 500

4

S > 500

1 cada 150m2

5.3

XARXA DE SANEJAMENT D’AIGÜES PLUVIALS

5.3.1

5.3.3

INTENSITAT PLUVIOMETRICA

BAIXANTS

Determinem la intensitat pluviomètrica de la zona segons l'apèndix B del DB‐HS essent Vic dins la Zona B,

Els baixants que transcorreran per l'interior de l'edifici es dimensionaran segons els valors de la següent taula

propera de la Isohieta 50, essent la intensitat considerada de 110mm/h.

en funció de la superfície horitzontal a la que donin servei un cop majorada pel coeficient f. Aquests seran en
PVC, sèrie B adossats als pilars de nova implantació.

Caldrà aplicar un coeficient corrector al sobrepassar la intensitat pluviomètrica de 100mm/h obtingut
Superfície en projecció Diàmetre nominal del

mitjançant la següent formula:

horitzontal (m2)
f=i/100

essent i la intensitat pluviomètrica obtinguda a la zona.

MC 5.4.3

baixant (mm)

65

50

113

63

177

75
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318

90

580

110

805

125

1.544

160

2.700

200
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5.4

5.4.1

XARXA DE SANEJAMENT QUÍMICS

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA XARXA DE RECOLLIDA DE QUÍMICS

Aquesta instal∙lació també es preveu en el moment de la implantació dels usos definitius. Actualment només
es tindrà en compte la previsió de passos entre forjats per a la seva futura implantació.

5.3.4

COL∙LECTORS

Pel que fa als col∙lectors soterrats ubicats a la planta baixa de l’edifici mitjançant rases i tubs de PVC doble capa
llisa per dintre i corrugada per l’exterior, tindran les dimensions mínimes establertes a la següent taula per a
un pendent mínim del 2%:

Taula 4.5 Diàmetres dels col∙lectors d’aigües pluvials per un règim pluviomètric de 100mm/h
Superfície projectada (m2)

Diàmetre nominal del

Pendent del col∙lector

5.3.5

col∙lector (mm)

1%

2%

4%

125

178

253

90

229

323

458

110

310

440

620

125

614

862

1.228

160

1.070

1.510

2.140

200

1.920

2.710

3.850

250

2.016

4.589

6.500

315

ARQUETES

S’ubicaran arquetes de pas en les connexions entre col∙lectors principals. Aquestes arquetes registrables
tindran la funció de permetre una obertura i posterior neteja o manteniment de la xarxa mitjançant la seva
situació en punts estratègics tal i com es pot veure en els plànols adjunts. Aquets pericons seran de polipropilè
i mides 40x40x40cm, registrables però amb tancament hermètic per tal d’evitar el pas de les males olors.
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1.

INTRODUCCIÓ

L’objectiu del present apartat és el de definir les característiques tècniques i constructives de les instal∙lacions
de climatització i ventilació, que permetin procedir a la seva execució en la futura implantació d’usos per a
l’actual projecte d’estructura del nou edifici per laboratoris al CHV
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Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) aprovat pel Reial Decret 314/2006 de 17 de març.

NORMATIVA AUTONÒMICA
 Instrucció 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei provisional per a
proves de les instal∙lacions tèrmiques en els edificis.
 Instrucció 5/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que aprova els models normalitzats d’impresos per

2.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’abast de la present instal∙lació comprèn aquelles instal∙lacions necessàries en l’ampliació projectada sobre
l’actual edifici de manteniment de l’hospital Universitari de Vic, essent les instal∙lacions projectades de nova
implantació i integrant‐les al conjunt de les existents.

a la tramitació administrativa de les instal∙lacions tèrmiques en els edificis.
 Instrucció 4/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que regula els requeriments que han de complir les
instal∙lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya.
 Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els requisits de disseny
d’instal∙lacions tèrmiques en els edificis en relació al CTE i al Decret 21/2006 sobre criteris ambientals i

3.

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LA INSTAL∙LACIÓ

d’ecoeficiència en els edificis.
 Instrucció 4/2005, de la direcció general d’energia i mines i seguretat industrial, d’aclariment sobre els

L’Hospital disposa d’un sistema de distribució d’aigua per climatització a quatre tubs amb generació d’aigua

requisits de disseny d’instal∙lacions tèrmiques en els edificis i d’instal∙lacions frigorífiques per a la prevenció

calenta mitjançant un conjunt de calderes i generació d’aigua freda mitjançant un conjunt de refredadores.

de la legionel∙losi.

La distribució d’aigua, des de les centrals de producció, es realitza per la galeria, mitjançant una xarxa a

 Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i

quatre tubs, segons ja s’ha esmentat, i accedint a cadascuna de les plantes mitjançant muntants.

el control de la legionel∙losi.

La climatització de salut mental actualment es fa mitjançant dues unitats de tractament d’aire (UTA) de les

 Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses instal∙ladores de les entitats

quals una hi es instal∙lada actualment en l’escala de pujada a la coberta des de manteniment, essent la

d’inspecció i control i dels titulars, instal∙lacions regulades pel Reglament d’instal∙lacions tèrmiques en els

distribució dels seus conductes per el bloc d’escala fins arribar a salut mental.

edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE).

4.

NORMES UNE QUE CAL CONSIDERAR

NORMATIVES APLICABLE


Aquesta memòria ha set redactada i els càlculs realitzats en estricte compliment de la normativa vigent a la
data en que es produeix la redacció, passant a continuació a citar totes aquelles a que ens referim:

NORMATIVA ESTATAL


Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal∙lacions Tèrmiques en
els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió
assessora per a les instal∙lacions tèrmiques dels edificis.



Correcció d’errors del Reial Decret 1027/2007.



Reial Decret 865/2003, de 4 de novembre, pel que s’estableixen els criteris higienico‐sanitaris per a la
prevenció i control de la legionel∙losi.
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60601:2013 Sales de màquines i equips autònoms de generació de calor i fred o per congelació, que

utilitzen combustibles gasosos.


100030:2005 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de legionel∙la en

instal∙lacions.


123001:2005 Càlcul i disseny de xemeneies metàl∙liques. Guia d’aplicació.



100155:2004 Climatització. Disseny i càlcul de sistemes d’expansió.



100156:2004 IN Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny.



EN 13779:2008 Ventilació d’edificis no residencials. Requisits de prestacions dels sistemes de ventilació i

condicionament de recintes.


Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes.
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ALTRES NORMES


Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).



Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència
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Norma

Número

Part

Data

Títol
Sistemas de refrigeración y bombas de

UNE‐EN

378

2001

calor. Requisitos de seguridad y

en els edificis.

medioambientales.



Reglament (CE) nº842/2006, de 17 de maig, sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle.

Ventilación de edificios. Unidades



Reglament (CE) nº2037/2000, de 29 de juny, sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó.



Ordre de 21 de juny de 2000 que modifica l’annex de l’Ordre de 10 de febrer de 1983, sobre normes

de compuertas y válvulas.

tècniques dels tipus de radiadors i convectors de calefacció per mitjà de fluids i la seva homologació

Ventilation for buildings. Design criteria for

pel Ministeri d’Indústria i Energia.

the indoor environment. Ventilación de



Ordre, de 27 d’abril de 1987, d’aprovació de la norma reglamentària d’edificació sobre aïllament

UNE‐EN

CR

1751

1999

1752

1998

terminales de aire. Ensayos aerodinámicos

edificios. Criterios de diseño para el

tèrmic NRE‐AT‐87.

ambiente interior (no publicado a nivel



Ordenances municipals d’aplicació.

nacional)



Altres normes i disposicions particulars que requereixi el projectista.



Conjunt de les normes a les que es fa referència a les IT.

UNE‐EN

1856

1

2004

UNE‐EN

1856

1/1M

2005

Chimeneas. Requisitos para chimeneas
metálicas. Parte 1. Chimeneas modulares.
Chimeneas. Requisitos para chimeneas
metálicas. Parte 1. Chimeneas modulares.
Chimeneas. Requisitos para chimeneas

UNE‐EN

1856

2

2005

metálicas. Parte 2. Conductos interiores y
conductos de unión metálicos.
Ergonomía del ambiente térmico.
Determinación analítica e interpretación

UNE‐EN ISO

7730

2006

del bienestar térmico mediante el cálculo
de los índices PMV y PPD y los criterios de
bienestar térmico local (ISO 7730:2005).
Ventilación de edificios. Conductos.

UNE‐EN V

12097

1998

Requisitos relativos a los componentes
destinados a facilitar el mantenimiento del
sistema de conductos.
Sistemas de canalización en materiales

UNE‐EN V

12108

2002

plásticos. Práctica recomendada para la
instal3lación en el interior de la estructura
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Norma

Número

Part

Data

Títol
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Norma

Número

Part

Data

Chimeneas. Métodos de cálculo térmico y

de los edificios de sistemas de canalización
a presión de agua caliente y fría destinada

UNE‐EN

12237

2003

12241

1999

12502

3

2005

12599

AC

2002

12599

2001

Resistencia y fugas de conductos circulares

13053

2003

13384

1

2003

UNE‐EN

13384

2

2005

Ventilación de edificios. Conductos no
UNE‐EN

13403

2003

1/AC

2004

materiales aislantes.

la corrosión. Tendencia a la corrosión en

Aparatos suspendidos de calefacción por

sistemas de agua. Parte 3: Revisión de la

UNE‐EN

13410

2002

radiación que utilizan combustibles
gaseosos. Requisitos de ventilación de los

ferrosos galvanizados en baño caliente.

locales para uso no doméstico.

Ventilación de edificios. Procedimientos de

Ventilación de edificios no residenciales.

ensayo y métodos de medición para la

Requisitos de prestaciones de los sistemas

recepción de los sistemas de ventilación y

de ventilación y acondicionamiento de
UNE‐EN

13779

2005

recintos. Ventilation for no‐residential

Ventilación de edificios. Unidades de

buildings. Performance requirements for

tratamiento de aire. Clasificación y

ventilation and room‐ Conditioning

rendimiento de unidades, componentes y

systems.

secciones.

Sistemas de calefacción en edificios.
UNE‐EN

14336

2005

Instalación y puesta en servicio de sistemas

tratamiento de aire. Prestaciones de

de calefacción por agua

unidades, componentes y secciones

Sistemas de automatización u control de

fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que

fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que
se utilizan con un único aparato.
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metálicos. Conducciones hechas de

Protección de materiales metálicos contra

Chimeneas. Métodos de cálculo térmico y
13384

prestan servicio a más de un generador de

edificaciones e instalaciones industriales.

UNE‐EN ISO

16484

3

2006

edificios (BACS). Parte: 3 Funciones. (ISO
16484‐3:2005) Building automation and
control systems.

se utilizan con un único aparato.

UNE‐EN

fluido‐dinámicos. Parte 2: Chimeneas que

calor.

Chimeneas. Métodos de cálculo térmico y
UNE‐EN

fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que

Aislamiento térmico para equipos de

Ventilación de edificios. Unidades de
UNE‐EN

2005

Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y

de climatización instalados.

UNE‐EN

1:2002/A1

Ventilación de edificios. Conductos.

influencia de los factores para materiales

UNE‐EN

13384

se utilizan con un único aparato.

Método de cálculo.

UNE‐EN

EN

al consumo humano.

de chapa metálica.

UNE‐EN ISO

Títol

UNE

20324

UNE

20324

1993
1M

2000

Grados de protección proporcionados por
las envolventes (Código IP). (CEI 529:1989)
Grados de protección proporcionados por
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Norma

Número

UNE

20324

UNE‐EN

50194

Part

Erratum

Data

2004
2001

Títol
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Norma

Número

Part

Data

las envolventes (Código IP).

vehículos de tracción.

Grados de protección proporcionados por

Máquinas eléctricas rotativas. Parte 2:

las envolventes (Código IP).

Métodos para la determinación de las

Aparatos eléctricos para la detección de gases
combustibles en locales domésticos. Métodos de
ensayo y requisitos de funcionamiento.

UNE‐EN

60034

2/A2

1997

Aparatos eléctricos para la detección de
UNE‐EN

50194

Erratum

2005

gases combustibles en locales domésticos.

Instalaciones receptoras de gas con una
presión máxima de operación (MOP)

Aparatos eléctricos para la detección de

inferior o igual a 5 bar. Parte 6: Requisitos
PNE

60670

6

2005

Parte:2 Aparatos eléctricos de
50194

2

2007

locales destinados a contener los aparatos

fijas de vehículos recreativos y

a gas.

emplazamientos similares. Métodos de

Aparatos eléctricos para la detección y
UNE‐EN

61779

1

2002

funcionamiento.

50244

Erratum

2001

gases combustibles en locales domésticos.

Aparatos eléctricos para la detección y
UNE‐EN

61779

1/A11

2004

Guía de selección, instalación, uso y

Aparatos eléctricos para la detección y

Máquinas eléctricas rotativas. Parte 2:

medida de los gases inflamables. Parte 4:

Métodos para la determinación de las
UNE‐EN

60034

2

1997

UNE‐EN

61779

4

2002

máquinas eléctricas rotativas a partir de

Máquinas eléctricas rotativas. Parte 2:
Métodos para la determinación de las
UNE‐EN

60034

2/A1

1998

aparatos del Grupo II, pudiendo indicar

del límite inferior de explosividad.
UNE

100012

2005

Higienización de sistemas de climatización.

UNE

100012

2005

Higienización de sistemas de climatización.

UNE

100100

2000

Climatización. Código de colores.

UNE

100155

2004

Erratum

pérdidas y del rendimiento de las
máquinas eléctricas rotativas a partir de

Requisitos de funcionamiento para los

una fracción volumétrica de hasta el 100%

los ensayos excluyendo las máquinas para
vehículos de tracción.

medida de los gases inflamables. Parte 1:
Requisitos generales y métodos de ensayo.

mantenimiento.

pérdidas y del rendimiento de las

medida de los gases inflamables. Parte 1:
Requisitos generales y métodos de ensayo.

Aparatos eléctricos para la detección de
UNE‐EN

de configuración, ventilación y evacuación
de los productos de la combustión en los

funcionamiento continuo en instalaciones

ensayo adicionales y requisitos de

máquinas eléctricas rotativas a partir de

vehículos de tracción.

Métodos de ensayo y requisitos de

gases combustibles en locales domésticos.

pérdidas y del rendimiento de las

los ensayos excluyendo las máquinas para

funcionamiento.

UNE‐EN

Títol

Climatización. Diseño y cálculo de sistemas
de expansión.

los ensayos excluyendo las máquinas para

5.05.5 INSTAL∙LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV

Norma

Número

UNE

100156

UNE

2005

112076

UNE

123001

UNE

123001

UNE

123001

Data
2004

100713

PNE

UNE

Part

2004

2005

1M

1M/Erratum

100030 IN

2006

2006

2005

Títol
Climatización. Dilatadores. Criterios de
diseño.
Instalaciones de acondicionamiento de aire
en hospitales
Prevención de la corrosión en circuitos de
agua.
Cálculo y diseño de chimeneas metálicas.

Cálculo y diseño de chimeneas metálicas.

2003

2006

2006

de la unitat de tractament d’aire ubicada a l’escala de manteniment‐coberta fins a salut mental.

5.1

CENTRALS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR

objecte de modificació del present projecte.

proliferación y diseminación de legionela

Dimensiones y requisitos mecánicos para

de generación de calor o frío o para
cogeneración, que utilizan combustibles

los aparatos que utilizan combustibles
gaseosos según la forma de evacuación de

PROGRAMES DE CÀLCUL


dmELECT, versió 16.3, “Cálculo de Instal∙laciones en Edificios”



AIR‐PACK V2.2



CYPE MEP 2020
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actual dins de tota la zona de manteniment. Específicament s’hauran de reconduir els conductes que van des

Guía para la prevención y control de la

los productos de la combustión (tipos)

4.1

Per poder procedir a la remunta del nou edifici s’hauran de desplaçar, modificar o refer part de la instal∙lació

subministrament a la totalitat de l’hospital. Aquests corresponen a calderes i a refredadores d’aigua, i no són

Esquema europeo para la clasificación de
1749 IN

climatització de salut mental.

Guía de aplicación.

gaseosos.

UNE‐CEN/TR

d’alimentació d’aigua per climatització, una unitat de tractament d’aire i una distribució de conductes per la

Els equips productors d’energia tèrmica corresponen als ubicats a la Central Tèrmica que dona

Salas de maquinas y equipos autónomos
60601

Actualment a la zona de manteniment hi tenim la pròpia instal∙lació de climatització i ventilació, tubs

Cálculo y diseño de chimeneas metálicas.

conductos flexibles.

UNE

DESCRICPCIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ

Guía de aplicación.

Ventilación de edificios. Conductos.
13180

5.

Guía de aplicación.

en instalaciones.

UNE‐EN
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ACCESSORIS
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Contaminat (cuines, elaborat, motors, etc)
VAPOR:

Per a la subjecció de les canonades de climatització s’utilitzaran abraçadores i en el suport es col∙locarà una
junta elàstica d’1 mm de gruix com a mínim.

Es disposarà de manxons passamurs als passos de murs i forjat.

2
Color: vermell fort

Baixa p. (fins 1,5 bar abs)

1

Mitja p. (de 1,5 a 8 bar abs.)

2

Alta p. (més de 8 bar abs)

3

COMBUSTIBLES GASOSOS:

Taronja

Color: groc viu
1

Es preveurà la dilatació de les canonades instal∙lant els dilatadors adients quan aquesta no sigui absorbida

COMBUSTIBLES LÍQUIDS:

pels canvis de direcció.

1

La separació entre canonades serà la suficient per permetre l’aïllament i el fàcil desmuntatge.

5.3

Color: marró

LÍQUIDS I GASOS QUÍMICS:

Color: gris mig

Refrigerants:

IDENTIFICACIÓ

Grup I

1

Les canonades s’identificaran segons els colors i distàncies segons la següent taula. Quan estiguin a l’interior

Grup II

2

Taronja

d’aïllaments o fundes protectores, s’identificaran mitjançant un encintat adhesiu o pintura de color

Grup III

3

Taronja

característica al tipus de xarxa.

Contra incendis

1

Vermell viu

Altres (O2, N2, H2, NO, etc)

1

Taronja

Residuals

4

Taronja

Codi de colors per senyalització de canonades i conductes
Fluïd transportat
AIGUES:

Número de franges

Anelles

Color : verd fosc

VARIS:

Color: negre

Buit

1
2

Potable : freda

1

Blau

Altres

Calenta

2

Blau

Notes:
Les franges abastaran tot el perímetre de la conducció i seran d’amplada igual o major a

No potable:
Calenta (<100ªC)

1

100 mm, amb una distància entre elles no superior a 5 m i en el cas de ser múltiples la

Sobrecalentada (≥100ºC)

2

distància entre els seus costats serà igual a la seva amplada.

Refrigerada, salmorra

3

Les anelles aniran al centre de totes les franges, amb una amplada igual a la dècima part

de torre, pou, riu, llac, mar, etc.

4

de les mateixes.

Residual (desaigua, condensació)

1

Taronja

Fecal i/o pluvial

2

Taronja

Contraincendis

1

Vermell viu

AIRE:

Color: blau moderat

Condicionat

1

Comprimit

2

Blau
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6.
6.1

MANTENIMENT I ÚS
GENERALITATS

La instal∙lació haurà de complir amb les següents exigències per tal d’assegurar el seu funcionament, al llarg
de la seva vida útil, es realitzi amb la màxima eficiència energètica, garantint la seguretat, la durabilitat i la
protecció del medi ambient, així com les exigències establertes en el projecte.

6.2

MANTENIMENT I ÚS DE LES INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES

Les instal∙lacions tèrmiques s’usaran i es mantindran conforme als procediments que s’estableixen a
continuació i d’acord amb la seva potència tèrmica nominal i les seves característiques tècniques:

a) La instal∙lació tèrmica es mantindrà d’acord amb un programa de manteniment preventiu que
compleixi amb l’establerta l’apartat IT.3.3.
b) La instal∙lació tèrmica disposarà d’un programa de gestió energètica, que complirà amb l’apartat
IT.3.4.
c) La instal∙lació tèrmica disposarà d’instruccions de seguretat actualitzades d’acord amb l’apartat IT.3.5.
d) La instal∙lació tèrmica s’utilitzarà d’acord amb les instruccions de manejament i maniobra, segons
l’apartat TI.3.6.
e) La instal∙lació tèrmica s’utilitzarà d’acord amb un programa de funcionament, segons l’apartat IT.3.7.

6.3

PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU

Les instal∙lacions tèrmiques es mantindran d’acord amb les operacions i periodicitat contingudes en el
programa de manteniment preventiu establert en el “Manual d’ús i manteniment” que seran, al menys, les
indicades a la següent taula.
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6.4.2

Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de fred

L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de
fred en funció de la seva potència tèrmica nominal, mesurant i registrant els valors, d’acord amb les
operacions i periodicitats de la taula següent:

6.4
6.4.1

PROGRAMA DE GESTIÓ ENERGÈTICA
Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor

L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de
calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal∙lada, mesurant i registrant els valors, d’acord amb
les operacions i periodicitats indicades a la taula següent:
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Assessorament energètic



Seqüència d’engegada de bombes de circulació;



Limitació de puntes de potència elèctrica, evitant posar en marxa simultàniament diversos

1. L’empresa mantenidora assessorarà al titular, recomanant millores o modificacions de la instal∙lació

motors a plena càrrega;

així com en el seu ús i funcionament que desemboqui en una major eficiència energètica.

2. A més, l’empresa mantenidora realitzarà un seguiment de l’evolució del consum d’energia i d’aigua de



6.7

Utilització del sistema de refredament gratuït en règim d’estiu i hivern.

INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT

la instal∙lació tèrmica periòdicament, amb el fi de poder detectar possibles desviacions i prendre les
mesures correctores oportunes. Aquesta informació es conservarà per un plaç de, al menys, cinc anys.

El programa de funcionament, serà adequat a les característiques tècniques de la instal∙lació concreta amb la
finalitat de donar el servei requerit amb el mínim consum energètic.

6.5

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT
Comprèn els següents aspectes:

Les instruccions de seguretat seran adequades a les característiques tècniques de la instal∙lació concreta i el
seu objectiu serà reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris o operaris pateixin danys immediats
durant l’ús de la instal∙lació.

a) Horari de posada en marxa i aturada de la instal∙lació;
b) Ordre de posada en marxa i parada dels equips;
c) Programa de modificació del règim de funcionament;

Aquestes instruccions estaran clarament visibles abans de l’accés i a l’interior de la sala de màquines, locals
tècnics i amb aparells i equips, amb absoluta prioritat sobre la resta d’instruccions i han de fer referència,
entre altres, als següents aspectes de la instal∙lació:


Aturada dels equips abans d’una intervenció;



Desconnexió de la corrent elèctrica abans d’intervenir en un equip;



Col∙locació d’advertències abans d’intervenir en un equip, indicacions de seguretat per a
diferents pressions, temperatures, intensitats elèctriques, etc.;



6.6

Tancament de vàlvules abans d’obrir un circuit hidràulic, etc.

INSTRUCCIONS DE MANEJAMENT I MANIOBRA

Les instruccions de manejament i maniobra, seran adequades a les característiques tècniques de la instal∙lació
concreta i han de servir per efectuar la posada en marxa i aturada de la instal∙lació, de manera total o parcial,
i per a aconseguir qualsevol programa de funcionament i servei previst.

Aquestes instruccions han d’estar situades en un lloc visible de la sala de màquines i locals tècnics i han de fer
referència, entre altres, als següents aspectes de la instal∙lació:
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d) Programa d’aturades intermèdies del conjunt o de part dels equips;
e) Programa i règim especial per als caps de setmana i per a condicions especials d’ús de l’edifici o de
condicions exteriors excepcionals.

Tot el material utilitzat en la instal∙lació elèctrica complirà amb lo estipulat en el Plec de Condicions
Constructives del Ministeri d'Indústria i Energia.
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En tot el que fa referència a la línia d'enllaç:
ITC BT 11;

L’objectiu del present apartat és la de definir les característiques tècniques i constructives de les instal∙lacions
elèctriques, que permetin procedir a la seva execució en la futura implantació d’usos per a l’actual projecte
d’estructura del nou edifici per laboratoris al CHV.

ITC BT 12;
ITC BT 13;
ITC BT 14;
ITC BT 15;
ITC BT 16;

2

ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’abast de la present instal∙lació comprèn aquelles instal∙lacions necessàries en l’ampliació projectada sobre
l’actual edifici de manteniment de l’hospital Universitari de Vic, essent les instal∙lacions projectades de nova
implantació i integrant‐les al conjunt de les existents, que donen servei a les zones fora de l’àmbit de l’ampliació.

En tot el que fa referència a proteccions:
ITC BT 22;
ITC BT 23;
ITC BT 24;
En tot el que fa referència a la posta a terra:

Seguidament es descriuran les característiques dels equips i instal∙lacions que componen el conjunt de les
instal∙lacions de baixa tensió.

ITC BT 18;
En quan als receptors:
ITC BT 43;

3

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LA INSTAL∙LACIÓ

ITC BT 30 i 44;
ITC BT 47;

Actualment l’edifici on es preveu la remunta, disposa d’una instal∙lació elèctrica degudament legalitzada, amb

En quan a les característiques del local:

suficient potència, per a la qual no s’haurà de tramitar cap augment de potència.

ITC BT 28;

4

4.1 ALTRES NORMES

NORMATIVA APLICABLE

La instal∙lació elèctrica es projecta d'acord amb el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió, aprovat per Decret
842/2002 de 2 d'agost, i les seves Instruccions Tècniques Complementaries ITC BT.

ARTICLE 10è.

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques.
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988).

CTE DB HE‐3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE
28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves

En quan a la col∙locació i naturalesa de les canalitzacions i conductors:

correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).

ITC BT 06;
ITC BT 07;

CTE DB SU‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada.

ITC BT 19;
ITC BT 20;
ITC BT 21;
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Ordre
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).
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Per tal de determinar si l’edifici necessita disposar de la instal∙lació de protecció al llamp caldrà fer‐ne
CTE DB SU‐8 Seguretat davant del risc causat per l’acció del llamp RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE

una avaluació del risc en funció de dos conceptes bàsics:

28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE: 23/10/2007. Ordre VIV 984/2009 (BOE: 23/04/2009) i la

la freqüència esperada d’impactes de l’edifici(Ne)

correcció d’errades (BOE: 20/12/2007 i 25/01/2008).

el risc admissible de l’edifici (Na)

Reglament (UE) 305/2011, de Productes de la Construcció, pels cables elèctrics. “Adaptación del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002) tras la publicación del Reglamento Delegado 2016/364, que

Ne freqüència esperada d'impactes

establece las clases posibles de reacción al fuego de los cables eléctricos”, el qual va entrar en vigor el 1 de juliol
de 2017.

La densitat d’impactes sobre el terreny Ng, funció de la situació del municipi, segons el mapa 1.1 del DB
SUA 8 és 4.0 impactes/any, km2.

4.2 CARACTERÍSTIQUES DEL LOCAL
Superfície de captura Ae = 23061,56,23 m2

Coeficient entorn C1 = 0.5

El local en qüestió, que es determina per la ITC BT 28, per tant, classificarem les zones de Laboratoris com a
locals de pública concurrència.

Ne = Ng Ae C1 10‐6 =

0.0461

impactes/any

Na risc admissible de l'edifici

4.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ
El risc admissible de l’edifici es defineix al DB SUA 8 en funció del tipus de construcció, del contingut de
Els treballs a realitzar en la present instal∙lació corresponen exclusivament a la modificació d’aquells elements

l'edifici, de l'ús de l'edifici, i en funció de la necessitat de continuïtat en les activitats que es desenvolupen

existents a l’actual edifici que garanteixin una correcta execució de la remunta sense comprometre les

a l'edifici.

condicions de seguretat actuals en aquesta matèria.

Tanmateix les instal∙lacions de protecció contra el llamp quedaran instal∙lades.

4.3.1 Condicions de càlcul per limitar el risc causat per l’acció del llamp
Es preveu disposar d’instal∙lació al llamp ja que un cop avaluada la necessitat de disposar‐ne i calculat el nivell
d’eficiència de la instal∙lació, sobretot per la estructura de fusta existent que fa que el coeficient de construcció

Coeficients:
Segons tipus de construcció

C2=1

Segons l’ús de l’edifici

C4=3

Segons el contingut de l’edifici

C3=1

Continuïtat activitat

C5=5

Na = 5,5 10‐3 / C2 C3 C4 C5 =

0.00036667

E Eficàcia requerida

L’eficàcia requerida al sistema de protecció contra el llamp segons el DB SUA 8 serà:

es multipliqui per 2,5 fent que el nivell de protecció es redueixi a 3.
E = 1 – Na/Ne = 0,00036667

Justificació de la necessitat d’un sistema de protecció

MC 5.8.3
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4.3.2 Descripció de la instal∙lació contra el llamp
S’instal∙larà un sistema extern de protecció enfront el llamp, format per parallamps amb dispositiu
d'encebament tipus "PDC" marca IDS PROTEC model CONIC PLUS‐L o equivalent, amb un radi de
protecció de 74 m per a un nivell de protecció 1 segons el DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat
(CTE), col∙locat a la coberta i instal∙lat sobre un màstil d'acer galvanitzat en calent, de 1 1/2" de diàmetre
i 6 m de longitud.

El sistema incorporarà un comptador dels impactes de llamp rebuts i la presa de terra es realitzarà amb
una platina conductora de coure estanyat.
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PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA



1.

Ordre CTE/1.296/2.003, de 14 de Maig de 2.003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Sobre el

desenvolupament del Reglament regulador contingut en el R.D. 401/2.003.

INTRODUCCIÓ



Reial Decret 1627/1.997, de 24 d’Octubre de 1.997 del Ministerio de Fomento. Sobre les disposicions

L’objectiu del present apartat és la de definir les característiques tècniques i constructives de les instal∙lacions

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

de xarxa de veu i dades, previsió de xarxa de wifi i transport pneumàtic, que permetin procedir a la seva



Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

execució en la futura implantació d’usos per a l’actual projecte d’estructura del nou edifici per laboratoris al
De seguretat del material elèctric i compatibilitat electromagnètica:
 UNE‐ EN‐50083‐1.

CHV.



2.

UNE‐ EN‐50083‐82.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’abast de la present instal∙lació comprèn aquelles instal∙lacions necessàries en l’ampliació projectada sobre

Normes tecnològiques espanyoles (NTE):
 IEP. Sobre la posada a terra en edificis.


l’actual edifici de manteniment de l’hospital Universitari de Vic, essent les instal∙lacions projectades de nova

IAT. Sobre instal∙lacions audiovisuals de telefonia.

implantació i integrant‐les al conjunt de les existents, que donen servei a les zones fora de l’àmbit de
l’ampliació.

De cablejat estructurat:
 EIA/TIA) 568B‐ Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association. Normes de

Seguidament es descriuran les característiques dels equips i instal∙lacions que componen el conjunt

Cablejat de Telecomunicacions en Edificis Comercials. Annexes i revisions posteriors a 1999.

d’aquestes instal∙lacions.

3.



EIA/TIA‐569. Norma per a Distancies i Vies de Telecomunicacions en Edificis Comercials.



International Standards Organisation/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) IS 11801,

2nd Edition (2002). Annexes i Revisions posteriors.

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LA INSTAL∙LACIÓ



Certificació del Cable pels Laboratoris Underwriters (UL®) i Programa de Seguiment (Follow‐up

Pel que respecte a les instal∙lacions de veu i dades, actualment existeix un rack per a la zona de Salut Mental

Program).

per donar servei en aquesta zona, situat en una sala específica i exclusiva.



CENELEC EN 50173 2nd Edition (2002). Annexes i Revisions posteriors.

Pel que respecte a les instal∙lacions de wifi, en les zones d’actuació no se’n disposa.



UNE‐EN 50174 (2001). Tecnologies de l’informació. Instal∙lació del cablejat.

Pel que respecte al transport pneumàtic en les zones d’actuació no se’n disposa.



Societat Americana per a la Comprovació de Materials (ASTM).

4.

NORMATIVA

5.

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ

Les normatives a complir tant en el disseny com en l’execució i els materials son:
Els treballs a realitzar en la present instal∙lació corresponen exclusivament a la modificació d’aquells elements
Sobre infraestructures de telecomunicacions i construcció:
 Reial Decret 1/1.998, de 27 de Febrer de 1.998 del Ministerio de Fomento. Sobre infraestructures

existents a l’actual edifici que garanteixin una correcta execució de la remunta sense comprometre les
condicions de seguretat actuals en aquesta matèria.

comuns en els edificis per a l’accés als serveis de telecomunicació.


Reial Decret 401/2.003, de 4 d‘Abril de 2.003 del Ministerio de Fomento. Sobre el reglament

Juntament amb la instal∙lació de l’estació automàtica, caldrà subministrar un total de 10 cartutxos TN

regulador de les infraestructures comuns de telecomunicacions per a l’accés als serveis de

programables, adequats per el pas del tub de PVC de 110 mm de diàmetre, els quals seran entregats a la

telecomunicació en l’interior d’edificis.

propietat per a la seva utilització.

MEMÒRIA INSTAL∙LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
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MEMÒRIA INSTAL∙LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

1. INTRODUCCIÓ

4. NORMATIVA APLICABLE

L’objectiu del present apartat és la de definir les característiques tècniques i constructives de les instal∙lacions

La instal∙lació de protecció contra incendis es projecta d’acord amb l’actual normativa de protecció contra

actives de protecció contra incendis, que permetin procedir a la seva execució en la futura implantació d’usos

incendis, la qual es detalla a continuació:

per a l’actual projecte d’estructura del nou edifici per laboratoris al CHV.


Reial Decret 513/2017, de 5 de novembre de 1993, pel que s’aprova el Reglament d’Instal∙lacions de
Protecció Contra incendis.

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ


Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), en

L’abast de la present instal∙lació comprèn aquelles instal∙lacions necessàries en l’ampliació projectada sobre

concret en el seus Documents Bàsics SI (Seguretat en cas d’incendi) i el Document Bàsic SUA (Seguretat

l’actual edifici de manteniment de l’hospital Universitari de Vic, essent les instal∙lacions projectades de nova

d’Utilització i Accessibilitat).

implantació i integrant‐les al conjunt de les existents, que donen servei a les zones fora de l’àmbit de



Reial Decret 110/2008, de 1 de febrer de 2008, pel que es modifica el Reial Decret 312/2005, el que
s’aprova la Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les

l’ampliació.

seves propietats de reacció i de resistència davant del foc.

3. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LA INSTAL∙LACIÓ



Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.

Actualment el conjunt que conformen les instal∙lacions hospitalàries, disposa dels següents equips de protecció



Norma UNE‐EN 1366 ‐ Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio.

i seguretat contra incendis:

5. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ
a) Extintors portàtils hídrics (aigua polvoritzada + additius), d’eficàcia mínima 21A‐113B de 6L.
b) Extintors portàtils de neu carbònica CO2, d’eficàcia mínima 34B de 5kg.

Els treballs a realitzar en la present instal∙lació corresponen exclusivament a la modificació d’aquells elements

c) Boques d’incendi equipades DN25 instal∙lada en superfície.

existents a l’actual edifici que garanteixin una correcta execució de la remunta sense comprometre les

d) Sistema analògic de detecció automàtica, manual i d’alarma d’incendis.

condicions de seguretat actuals en aquesta matèria.

e) Columna seca
f) Xarxa d’hidrants exterior

Aquestes instal∙lacions es troben en servei i disposen de les corresponents revisions periòdiques i manteniment
per part d’empresa acreditada.

MEMÒRIA INSTAL∙LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
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PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV

1.

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA



INTRODUCCIÓ

Ordre CTE/1.296/2.003, de 14 de Maig de 2.003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Sobre el

desenvolupament del Reglament regulador contingut en el R.D. 401/2.003.

L’objectiu del present apartat és la de definir les característiques tècniques i constructives de les instal∙lacions

Reial Decret 1627/1.997, de 24 d’Octubre de 1.997 del Ministerio de Fomento. Sobre les disposicions

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

de control d'accessos, alarma d'intrusió i videovigilància, que permetin procedir a la seva execució en la



Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

futura implantació d’usos per a l’actual projecte d’estructura del nou edifici per laboratoris al CHV.
De seguretat del material elèctric i compatibilitat electromagnètica:

2.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’abast de la present instal∙lació comprèn aquelles instal∙lacions necessàries en l’ampliació projectada sobre



UNE‐ EN‐50083‐1.



UNE‐ EN‐50083‐82.

Normes tecnològiques espanyoles (NTE):

l’actual edifici de manteniment de l’hospital Universitari de Vic, essent les instal∙lacions projectades de nova



IEP. Sobre la posada a terra en edificis.



IAT. Sobre instal∙lacions audiovisuals de telefonia.

implantació i integrant‐les al conjunt de les existents, que donen servei a les zones fora de l’àmbit de
l’ampliació.

De cablejat estructurat:



Cablejat de Telecomunicacions en Edificis Comercials. Annexes i revisions posteriors a 1999.

Seguidament es descriuran les característiques dels equips i instal∙lacions que componen el conjunt de les
instal∙lacions de baixa tensió.

3.

EIA/TIA‐569. Norma per a Distancies i Vies de Telecomunicacions en Edificis Comercials.



International Standards Organisation/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) IS 11801,



Certificació del Cable pels Laboratoris Underwriters (UL®) i Programa de Seguiment (Follow‐up

Program).

Pel que respecte a les instal∙lacions de control d’accés, en les zones d’actuació no se’n disposa.
Pel que respecte a les instal∙lacions d’alarma d’intrusió, en les zones d’actuació no se’n disposa.
Pel que respecte a les instal∙lacions pel sistema de videovigilància, en les zones d’actuació no se’n disposa.

NORMATIVA



2nd Edition (2002). Annexes i Revisions posteriors.

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LA INSTAL∙LACIÓ

4.

EIA/TIA) 568B‐ Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association. Normes de

5.



CENELEC EN 50173 2nd Edition (2002). Annexes i Revisions posteriors.



UNE‐EN 50174 (2001). Tecnologies de l’informació. Instal∙lació del cablejat.



Societat Americana per a la Comprovació de Materials (ASTM).

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ

Les normatives a complir tant en el disseny com en l’execució i els materials son:
Sobre infraestructures de telecomunicacions i construcció:



Reial Decret 1/1.998, de 27 de Febrer de 1.998 del Ministerio de Fomento. Sobre infraestructures

comuns en els edificis per a l’accés als serveis de telecomunicació.


Els treballs a realitzar en la present instal∙lació corresponen exclusivament a la modificació d’aquells elements
existents a l’actual edifici que garanteixin una correcta execució de la remunta sense comprometre les
condicions de seguretat actuals en aquesta matèria.

Reial Decret 401/2.003, de 4 d‘Abril de 2.003 del Ministerio de Fomento. Sobre el reglament

regulador de les infraestructures comuns de telecomunicacions per a l’accés als serveis de
telecomunicació en l’interior d’edificis.
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV

1.

INTRODUCCIÓ

L’objectiu del present apartat és el de definir les característiques tècniques i constructives de les instal∙lacions
de CO2, aire comprimit i gasos medicinals, que permetin procedir a la seva execució en la futura implantació
d’usos per a l’actual projecte d’estructura del nou edifici per laboratoris al CHV

2.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’abast de la present instal∙lació comprèn aquelles instal∙lacions necessàries en l’ampliació projectada sobre
l’actual edifici de manteniment de l’hospital Universitari de Vic, essent les instal∙lacions projectades de nova
implantació i integrant‐les al conjunt de les existent.

3.

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LA INSTAL∙LACIÓ

Actualment l’Hospital disposa d’una instal∙lació de gasos, formada per xarxa d’Oxigen, Protoxid, Buit i Aire
Medicinal.

4.

NORMATIVA


HEALTH TECHNICAL MEMORANDUM No 22 "Piped medical gases, medical compressed air and

medical vacuum installations".


ITC del Reglament d’Aparells a Pressió.



Norma NTE‐IGA de 1986, sobre "Instal∙lació d’aire Comprimit".



Normes UNE‐EN, en particular la UNE‐EN ISO 7396‐1:2007 Sistemes de canalització de gasos

medicinals.

5.

DESCRIPCIO DE LA INSTAL∙LACIÓ

Per poder procedir a la remunta del nou edifici s’hauran de desplaçar, modificar o refer part de la instal∙lació
actual de gasos dins de tota la zona de manteniment.

5.15. 2 INSTAL∙LACIONS ESPECIALS
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CÀLCUL INSTAL∙LACIONS

CA 5.4 CÀLCULS SANEJAMENT
1.1.- Bases de càlcul
1.1.1.- Xarxa d'aigües residuals
Xarxa de petita evacuació
L'adjudicació d'unitats de desguàs a cada tipus d'aparell i els diàmetres mínims de sifons i derivacions individuals
s'estableixen en la següent taula, en funció de l'ús (privat o públic).

Tipus d'aparell sanitari

Unitats de desguàs
Ús privat Ús públic

Diàmetre mínim per al sifó i la derivació individual (mm)
Ús privat

Ús públic

Lavabo

1

2

32

40

Bidet

2

3

32

40

Dutxa

2

3

40

50

Banyera (amb o sense dutxa)

3

4

40

50

Vàter amb cisterna

4

5

100

100

Wàter amb fluxor

8

10

100

100

Urinari amb pedestal

-

4

-

50

Urinari suspès

-

2

-

40

Urinari en bateria

-

3.5

-

-

Aigüera domèstica

3

6

40

50

Aigüera industrial

-

2

-

40

Safareig

3

-

40

-

Abocador

-

8

-

100

Font per beure

-

0.5

-

25

Bonera

1

3

40

50

Rentavaixella domèstica

3

6

40

50

Rentadora domèstica

3

6

40

50

Cambra de bany (Vàter amb cisterna)

7

-

100

-

Cambra de bany (Wàter amb fluxor)

8

-

100

-

Lavabo (Vàter amb cisterna)

6

-

100

-

Lavabo (Wàter amb fluxor)

8

-

100

-

Ramals col·lectors
Per al dimensionament de ramals col·lectors entre aparells sanitaris i el baixant, segons el nombre màxim d'unitats
de desguàs i el pendent del ramal col·lector, s'ha utilitzat la taula següent:

Màxim número de UDs
Pendent

Diàmetre
(mm)

Els diàmetres indicats en la taula són vàlids per a ramals individuals la longitud dels quals no sigui superior a 1,5
m.

1%

2%

4%

32

-

1

1

40

-

2

3

50

-

6

8

63

-

11

14

75

-

21

28

90

47

60

75

100

123

151

181

125

180

234

280

160

438

582

800

200

870

1150

1680

Baixants
El dimensionament de les baixants s'ha realitzat d'acord amb la següent taula, en la qual es fa correspondre el
nombre de plantes de l'edifici amb el nombre màxim d'unitats de desguàs i el diàmetre que li correspon a la
baixant, sent el diàmetre de la mateixa constant en tota la seva altura i considerant també el màxim cabal que pot
descarregar des de cada ramal en la baixant:

Diàmetre
(mm)

CA 5.04.2 CÀLCULS INSTAL∙LACIÓ DE SANEJAMENT

Màxim número de UDs, per a una alçada de baixant de:

Màxim número de UDs, en cada ramal, per a una alçada de baixant de:

Fins a 3 plantes

Més de 3 plantes

Fins a 3 plantes

Més de 3 plantes

50

10

25

6

6

63

19

38

11

9

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
Diàmetre
(mm)

Màxim número de UDs, per a una alçada de baixant de:
Fins a 3 plantes

Màxim número de UDs, en cada ramal, per a una alçada de baixant de:

Més de 3 plantes

Fins a 3 plantes

Més de 3 plantes

75

27

53

21

13

90

135

280

70

53

110

360

740

181

134

125

540

1100

280

200

160

1208

2240

1120

400

200

2200

3600

1680

600

250

3800

5600

2500

1000

315

6000

9240

4320

1650

CÀLCUL INSTAL∙LACIONS
1.1.2.- Xarxa d'aigües pluvials
Xarxa de petita evacuació
El nombre mínim de buneres, en funció de la superfície projectada horitzontalment de la coberta a la qual donen
servei, s'ha calculat mitjançant la següent taula:

Superfície de coberta en projecció horitzontal (m2)
S < 100

2

100  S < 200

3

200  S < 500

4

S > 500

1 cada 150 m2

Els diàmetres mostrats, obtinguts a partir de la taula 4.4 (CTE DB HS 5), garanteixen una variació de pressió a la
canonada més petita que 250 Pa, així com un cabal de manera tal que la superfície ocupada per l'aigua no supera
un terç de la secció transversal de la canonada.
Les desviacions respecte de la vertical s'han dimensionat amb igual secció a la baixant on escometen, degut a la
qual formen angles amb la vertical inferiors a 45°.

Col·lectors
El diàmetre s'ha calculat a partir de la següent taula, en funció del nombre màxim d'unitats de desguàs i de la
pendent

Diàmetre
(mm)

Nombre de buneres

Canalons
El diàmetre nominal del canaló amb secció semicircular d'evacuació d'aigües pluvials, per a una intensitat
pluviomètrica donada (100 mm/h), s'obté de la taula següent, a partir del seu pendent i de la superfície a la qual
dóna servei:

Màxima superfície de coberta en projecció horitzontal (m2)
Pendent del canaló

Màxim número de UDs
Pendent

Diàmetre nominal del canaló (mm)

0.5 %

1%

2%

4%

35

45

65

95

100

60

80

115

165

125

90

125

175

255

150

185

260

370

520

200

335

475

670

930

250

1%

2%

4%

50

-

20

25

63

-

24

29

75

-

38

57

90

96

130

160

110

264

321

382

125

390

480

580

160

880

1056

1300

Règim pluviomètric: 195 mm/h

200

1600

1920

2300

250

2900

3520

4200

S'ha aplicat el següent factor de correcció a les superfícies equivalents:

315

5710

6920

8290

350

8300

10000

12000

f  i /100
sent:

Els diàmetres mostrats, obtinguts de la taula 4.5 (CTE DB HS 5), garanteixen que, sota condicions de flux
uniforme, la superfície ocupada per l'aigua no supera la meitat de la secció transversal de la canonada.

f: factor de correcció
i: intensitat pluviomètrica considerada

La secció rectangular és un 10% superior a l'obtinguda com a secció semicircular.
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Baixants
El diàmetre corresponent a la superfície, en projecció horitzontal, servida per cada baixant d'aigües pluvials s'ha
obtingut de la taula següent.

CÀLCUL INSTAL∙LACIONS
La transformació de les unitats de desguàs en superfície equivalent per a un règim pluviomètric de 100 mm/h s'ha
efectuat amb el següent criteri:
 si el nombre d'unitats de desguàs és menor o igual que 250, la superfície equivalent és de 90 m²;
 si el nombre d'unitats de desguàs és major que 250, la superfície equivalent és de 0,36 x nº UD m².

Superfície de coberta en projecció horitzontal(m2)

Diàmetre nominal de la baixant (mm)

65

50

113

63

177

75

318

90

580

110

805

125

1544

160

2700

200

Règim pluviomètric: 195 mm/h
S'ha aplicat el següent factor de correcció a les superfícies equivalents:

f  i /100
sent:
f: factor de correcció
i: intensitat pluviomètrica considerada

Els diàmetres mostrats, obtinguts a partir de la taula 4.8 (CTE DB HS 5), garanteixen una variació de pressió a la
canonada més petita que 250 Pa, així com un cabal de manera tal que la superfície ocupada per l'aigua no supera
un terç de la secció transversal de la canonada.

1.1.4.- Xarxes de ventilació

Règim pluviomètric: 195 mm/h

La ventilació primària té el mateix diàmetre que el de la baixant de la qual és prolongació, independentment de
l'existència d'una columna de ventilació secundària. Es manté així la protecció del tancament hidràulic.

Igual que en el cas dels canalons, s'aplica el factor 'f' corresponent.

Ventilació primària

1.1.5.- Dimensionament hidràulic
El cabal s'ha calculat mitjançant la següent formulació:

Col·lectors
El diàmetre dels col·lectors d'aigües pluvials per a una intensitat pluviomètrica de 100 mm/h s'ha obtingut en
funció del seu pendent i de la superfície a la qual serveix, de la següent taula:

Superfície projectada (m2)
Pendent del col·lector

Diàmetre nominal del col·lector (mm)

 Residuals (UNE-EN 12056-2)

Qtot Qww Qc Qp
sent:

1%

2%

4%

125

178

253

90

229

323

458

110

Qww: cabal d'aigües residuals (l/s)

310

440

620

125

Qc: cabal continu (l/s)

614

862

1228

160

1070

1510

2140

200

1920

2710

3850

250

2016

4589

6500

315

Els diàmetres mostrats, obtinguts de la taula 4.9 (CTE DB HS 5), garanteixen que, en règim permanent, l'aigua
ocupa la totalitat de la secció transversal de la canonada.
1.1.3.- Col·lectors mixtos
Per a dimensionar els col·lectors de tipus mixt s'han transformat les unitats de desguàs corresponents a les aigües
residuals en superfícies equivalents de recollida d'aigües, i s'ha sumat a les corresponents de les aigües pluvials. El
diàmetre dels col·lectors s'ha obtingut en funció del seu pendent i de la superfície així obtinguda, segons la taula
anterior de dimensionament de col·lectors d'aigües pluvials.

CA 5.04.4 CÀLCULS INSTAL∙LACIÓ DE SANEJAMENT

Qtot: cabal total (l/s)

Qp: cabal d'aigües residuals bombejat (l/s)

Qww  K  UD
sent:
K: coeficient per freqüència d'ús
Sum(UD): suma de les unitats de descàrrega
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kb: rugositat (0.25 mm)

 Pluvials (UNE-EN 12056-3)

Q CI  A

di: diàmetre (mm)
f: nivell d'ompliment

sent:
Q: cabal (l/s)
C: coeficient d'escorrentia
I: intensitat (l/s.m2)
A: àrea (m2)

Les canonades horitzontals s'han calculat amb la següent formulació:
S'ha verificat el diàmetre emprant la fórmula de Manning:

1
Q   A  Rh 2 3  i1 2
n
sent:
Q: cabal (m3/s)
n: coeficient de manning
A: àrea de la canonada ocupada pel fluid (m2)
Rh: radi hidràulic (m)
i: pendent (m/m)

Les canonades verticals es calculen amb la següent formulació:
Residuals
S'ha verificat el diàmetre emprant la fórmula de Dawson i Hunter:

Q  3.15 104  r 5 3  D8 3
sent:
Q: cabal (l/s)
r: nivell d'ompliment
D: diàmetre (mm)

Pluvials (UNE-EN 12056-3)
S'ha verificat el diàmetre emprant la fórmula de Wyly-Eaton:

QRWP 2.5104 kb1/6 di83  f 53
sent:
QRWP: cabal (l/s)

CA 5.04.5 CÀLCULS INSTAL∙LACIÓ DE SANEJAMENT

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL∙LACIONS
PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
referència:
projecte:
peticionari:
situació:
municipi:
projectista/redactor:
Data projecte:

190188
PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU
EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
NIF: Q5856102‐H
C/ FRANCESC PLA EL VIGATÀ, núm. 1
08500, VIC (BARCELONA)
SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA (col. 9232)
MARÇ 2021

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL∙LACIONS
PC 0. PLEC DE CONDICIONS ESPECÍFIC DEL CHV
referència:
projecte:
peticionari:
situació:
municipi:
projectista/redactor:
Data projecte:

190188
PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU
EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
NIF: Q5856102‐H
C/ FRANCESC PLA EL VIGATÀ, núm. 1
08500, VIC (BARCELONA)
SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA (col. 9232)
MARÇ 2021

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV

PC PLEC DE CONDICIONS ESPECÍFIC DEL CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
S’han de complir les condicions específiques del PLEC DE CONDICIONS PER A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES
D’INSTAL∙LACIONS DEL CONSORCI HOSPITALARI DE VIC vigent en el moment de començar l’obra.
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localització, caldrà fer una petició directa al CHV.
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revestiment de protecció, es procedirà a realitzar una protecció catòdica, amb ànodes de sacrifici i, si fos el

PC 5.03 PLEC DE CONDICIONS INSTAL∙LACIÓ SUBMINISTRAMENT AIGUA (AIGUA FREDA I ACS)
A part de les condicions tècniques exposades a continuació, s’han de complir les condicions específiques del
PLEC DE CONDICIONS PER A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES INSTAL∙LACIONS DEL CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
que s’adjunten en aquest projecte.

cas, amb corrent imprès.

2.2

UNIONS I JUNTES

Les unions dels tubs seran estanques.
Les unions de tubs resistiran adequadament la tracció, o bé la xarxa la absorbirà amb l'adequat establiment

1 CONDICIONS GENERALS

de punts fixos, i en canonades soterrades mitjançant estreps i suports disposats en corbes i derivacions.

La instal∙lació de subministrament d'aigua s'executarà amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable, a les
normes de la bona construcció i a les instruccions del director d'obra i del director de l'execució de l'obra.

En les unions de tubs d'acer galvanitzat o zincat les rosques dels tubs seran del tipus cònic, d'acord amb la
norma UNE 10 242:1995. Els tubs només poden soldar si la protecció interior es pot restablir o si es pot

Durant l'execució i instal∙lació dels materials, accessoris i productes de construcció a la instal∙lació interior,

aplicar una nova. Són admissibles les soldadures fortes, sempre que se segueixin les instruccions del fabricant.

s'utilitzaran tècniques apropiades per no empitjorar l'aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors

Els tubs no es podran corbar excepte quan es verifiquin els criteris de la norma UNE EN 10 240:1998. En les

paramètrics establerts en l'annex I del Reial decret 140/2003.

unions tub‐accessori s'observaran les indicacions del fabricant.
Les unions de tubs de coure es podran realitzar per soldadura o per mitjà de maniguets mecànics. La

2
2.1

EXECUCIÓ DE LES XARXES DE CANONADES
CONDICIONS GENERALS

soldadura, per capil∙laritat, tova o forta, es podrà realitzar mitjançant maneguets per soldar per capil∙laritat o
per endoll soldat. Els maneguets mecànics podran ser de compressió, d'ajust cònic i de pestanyes.

L'execució de les xarxes de canonades es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en
el projecte sense danyar o deteriorar la resta de l'edifici, conservant les característiques de l'aigua de

Les unions de tubs de plàstic es realitzaran seguint les instruccions del fabricant.

subministrament respecte de la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions
necessàries per a la major durada possible de la instal∙lació així com les millors condicions per al seu
manteniment i conservació.

2.3

PROTECCIONS

2.3.1

PROTECCIÓ CONTRA LA CORROSIÓ

Les canonades metàl∙liques es protegiran contra l'agressió de tot tipus de morters, del contacte amb l'aigua
Les canonades ocultes o encastades discorreran preferentment per eixides o cambres de fàbrica realitzades a

en la seva superfície exterior i de l'agressió del terreny mitjançant la interposició d'un element separador de

aquest efecte o prefabricades, sostres o sòls tècnics, murs cortina o envans tècnics. Si això no fos possible, per

material adequat i instal∙lat de forma contínua en tot el perímetre dels tubs i en tota la longitud, no deixant

regates realitzades en paraments de gruix adequat, no sent permès el seu encastament en envans de maó

juntes d'unió d'aquest element que cerquin la protecció i instal∙lant igualment en totes les peces especials de

buit senzill. Quan discorrin per conductes, aquests estaran degudament ventilats i comptaran amb un

la xarxa, com ara colzes, corbes.

adequat sistema de buidatge.

Els revestiments adequats, quan els tubs discorren enterrats o encastats, segons el material dels mateixos,
seran:

El traçat de les canonades visibles s'efectuarà de forma neta i ordenada. Si estiguessin exposades a qualsevol

‐ Per a tubs d'acer amb revestiment de polietilè, bituminós, de resina epoxídica o amb quitrà de

tipus de deteriorament per cops o xocs fortuïts, han de protegir‐se adequadament.

poliuretà.
‐ Per a tubs de coure amb revestiment de plàstic.

L'execució de xarxes enterrades atendrà preferentment a la protecció enfront de fenòmens de corrosió,

‐ Per tubs de fosa amb revestiment de pel∙lícula contínua de polietilè, de resina epoxídica, amb

esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. Les conduccions no han de ser instal∙lades en

betum, amb làmines de poliuretà o amb zincat amb recobriment de cobertura.

contacte amb el terreny, disposant sempre d'un adequat revestiment de protecció. Si fos necessari, a més del
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Els tubs d'acer galvanitzat encastats per a transport d'aigua freda es recobriran amb una lletada de ciment, i

circular, de major diàmetre i prou resistent. Quan en instal∙lacions vistes el pas es produeixi en sentit vertical,

els que s'utilitzin per transport d'aigua calenta s’han de recobrir preferentment amb una camisa aïllant o

el passatubs sobresortirà almenys 3 centímetres pel costat en que es puguin produir cops ocasionals, per tal

embolcall aïllant d'un material que no absorbeixi humitat i que permeti les dilatacions i contraccions

de protegir el tub. Igualment, si es produeix un canvi de sentit, aquest sobresortirà com a mínim una longitud

provocades per les variacions de temperatura.

igual al diàmetre de la canonada més 1 centímetre.

Tota conducció exterior i a l'aire lliure, es protegirà igualment. En aquest cas, els tubs d'acer podran ser

Quan la xarxa de canonades travessi, en superfície o de forma encastada, una junta de dilatació constructiva

protegits, a més, amb recobriments de zinc. Per als tubs d'acer que discorrin per cobertes de formigó es

de l'edifici, s'instal∙larà un element o dispositiu dilatador, de manera que els possibles moviments estructurals

disposarà de manera addicional a l'embolicada del tub d'una làmina de retenció d'1 m d'ample entre aquests i

no li transmetin esforços de tipus mecànic.

el formigó. Quan els tubs discorrin per canals de sòl, s'ha de garantir que aquests són impermeables o bé que
disposen d'adequada ventilació i drenatge. En les xarxes metàl∙liques enterrades, s'instal∙larà una junta

La suma de cop d'ariet i de pressió de repòs no ha de sobrepassar la sobrepressió de servei admissible. La

dielèctrica després de l'entrada a l'edifici i abans de la sortida.

magnitud del cop d'ariet positiu en el funcionament de les vàlvules i aparells mesurat immediatament abans
d'aquests, no ha de sobrepassar 2 bars; el cop d'ariet negatiu no ha de baixar per sota del 50% de la pressió
de servei.

2.3.2

PROTECCIÓ CONTRA LES CONDENSACIONS

Tant en canonades encastades o ocultes com en canonades visibles, es considerarà la possible formació de

2.3.5

PROTECCIÓ CONTRA SOROLLS

condensacions a la seva superfície exterior i es disposarà un element separador de protecció, no

Com a normes generals a adoptar, sense perjudici del que pugui establir el DB HR sobre això, s'adoptaran les

necessàriament aïllant però si amb capacitat d'actuació com a barrera antivapor, que eviti els danys que

següents:

aquestes condensacions poguessin causar a la resta de l'edificació.
‐ Els buits o eixides, tant horitzontals com verticals, per on discorrin les conduccions estaran situats en zones
Aquest element s'instal∙larà de la mateixa forma que s'ha descrit per l'element de protecció contra els agents

comunes.

externs, podent en qualsevol cas utilitzar el mateix per a ambdues proteccions.

‐ A la sortida de les bombes s'instal∙laran connectors flexibles per atenuar la transmissió del soroll i les

Es consideraran vàlids els materials que compleixen el que disposa la norma UNE 100 171:1989.

vibracions al llarg de la xarxa de distribució. Aquests connectors seran adequats al tipus de tub i al lloc de la
seva instal∙lació.

2.3.3

PROTECCIONS TÈRMIQUES

Els materials utilitzats com aïllant tèrmic que compleixin la norma UNE 100 171:1989 es consideren adequats

Els suports i penjolls per a trams de la xarxa interior amb tubs metàl∙lics que transportin l'aigua a velocitats de

per suportar altes temperatures.

1,5 a 2,0 m / s seran antivibradors. Igualment, s'utilitzaran ancoratges i guies flexibles que hagin d'estar
rígidament units a l'estructura de l'edifici.

Quan la temperatura exterior de l'espai per on discorre la xarxa pugui assolir valors capaços de gelar l'aigua
del seu interior, s'aïllarà tèrmicament aquesta xarxa amb aïllament adequat al material de constitució i al
diàmetre de cada tram afectat, considerant adequat el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999.
2.3.4

PROTECCIÓ CONTRA ESFORÇOS MECÀNICS

Quan una canonada hagi de travessar qualsevol parament de l'edifici o un altre tipus d'element constructiu
que pogués transmetre esforços perjudicials de tipus mecànic, ho farà dins d'una funda, també de secció
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En qualsevol cas, comptarà amb la preinstal∙lació adequada per a una connexió d'enviament de senyals per a
la lectura a distància del comptador.

La col∙locació de grapes i abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments es farà de manera que els tubs
quedin perfectament alineats amb aquests paraments, guardin les distàncies exigides i no transmetin sorolls i

Estaran tancades amb portes capaces de resistir adequadament tant l'acció de la intempèrie com possibles

/ o vibracions a l'edifici.

esforços mecànics derivats de la seva utilització i situació. En les mateixes, s'han de practicar obertures fixes,

El tipus de grapa o abraçadora serà sempre de fàcil muntatge i desmuntatge, així com a aïllant elèctric.

trepants o reixetes, que possibilitin la necessària ventilació de la cambra. Aniran proveïdes de pany i clau, per

Si la velocitat del tram corresponent és igual o superior a 2 m / s, s'interposarà un element de tipus elàstic

impedir la manipulació per persones no autoritzades, tant del comptador com de les seves claus.

semi rígid entre l'abraçadora i el tub.
Suports
Es disposaran suports de manera que el pes dels tubs carregui sobre aquests i mai sobre els propis tubs o les

3.2 COMPTADORS INDIVIDUALS AÏLLATS

seves unions.
No podran ancorar‐se en cap element de tipus estructural, llevat que en determinades ocasions no sigui
possible una altra solució, per a això s'han d'adoptar les mesures preventives necessàries. La longitud
d'encastament han de garantir una perfecta fixació de la xarxa sense possibles despreniments.
De la mateixa manera que per a les grapes i abraçadores s'interposarà un element elàstic en els mateixos
casos, fins i tot quan es tracti de suports que agrupen diversos tubs.

S'allotjaran en cambra, arqueta o armari segons les diferents possibilitats d'instal∙lació i complint els requisits
que estableix l'apartat anterior quant a les condicions d'execució. En qualsevol cas aquest allotjament
disposarà de desguàs capaç per al cabal màxim contingut en aquest tram de la instal∙lació, connectat, o bé a
la xarxa general d'evacuació de l'edifici, o bé amb una xarxa independent que reculli tots ells i la connecti amb
aquesta xarxa general.

La màxima separació que hi haurà entre suports dependrà del tipus de canonada, del seu diàmetre i de la
seva posició en la instal∙lació.

4 EXECUCIÓ DELS SISTEMES DE CONTROL DE LA PRESSIÓ
4.1 MUNTATGE DEL GRUP de sobreelevació

3

EXECUCIÓ DELS SISTEMES DE MESURAMENT DEL CONSUM. COMPTADORS
4.1.1

3.1 ALLOTJAMENT DEL COMPTADOR GENERAL
La càmera o arqueta d'allotjament estarà construïda de tal manera que una fuita d'aigua a la instal∙lació no
afecti a la resta de l'edifici. Amb aquesta finalitat, estarà impermeabilitzada i comptarà amb un desguàs al seu

DIPÒSIT AUXILIAR D'ALIMENTACIÓ

En aquests dipòsits l'aigua de consum humà podrà ser emmagatzemada sota les següents premisses:
‐ El dipòsit haurà d'estar fàcilment accessible i ser fàcil de netejar. Comptarà en qualsevol cas amb tapa i
aquesta ha d'estar assegurada contra lliscament i disposar a la zona més alta de suficient ventilació i aireig.

pis o fons que garanteixi l'evacuació del cabal d'aigua màxim previst en la connexió. El desguàs el conformarà
un embornal de tipus sifònic proveït de reixeta d'acer inoxidable rebuda en la superfície d'aquest fons o pis.
L'abocament es farà a la xarxa de sanejament general de l'edifici, si aquesta és capaç per absorbir aquest
cabal, i si no ho fos, es farà directament a la xarxa pública de clavegueram.

‐ Caldrà assegurar totes les unions amb l'atmosfera contra l'entrada d'animals i immissions nocives amb
dispositius eficaços tals com tamisos de trama densa per a ventilació i aireig, sifó per al desbordat.
Quan a la seva construcció, serà capaç de resistir les càrregues previstes degudes a l'aigua continguda més les
degudes a la sobrepressió de la xarxa si és el cas.

Les superfícies interiors de la cambra o arqueta, quan aquesta es realitzi "in situ", s'acabaran adequadament
mitjançant un esquerdejat, brunyit i remolinat, sense cantonades en el fons, que al seu torn tindrà el pendent
adequat cap al clavegueró. Si la mateixa fora prefabricada complirà els mateixos requisits de forma general.

PLEC DE CONDICIONS INSTAL∙LACIÓ SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
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Es disposarà, a la canonada d'alimentació al dipòsit d'un o diversos dispositius de tancament per evitar que el

pressió màxima de l'aire contingut en el dipòsit. Els valors corresponents de reglatge han de figurar de forma

nivell d'ompliment del mateix superi el màxim previst. Aquests dispositius seran vàlvules pilotades. En el cas

visible en el dipòsit.

d'existir excés de pressió s'ha d'interposar, abans d'aquestes vàlvules, una que limiti aquesta pressió per tal
de no produir el deteriorament de les anteriors.

En màquines amb diverses bombes de funcionament en cascada, s'instal∙laran tants pressòstats com bombes
es desitgi fer entrar en funcionament. Aquests pressòstats, es tararan mitjançant un valor de pressió

La centraleta de maniobra i control de l'equip disposarà d'un hidronivell de protecció per impedir el

diferencial perquè les bombes entrin en funcionament consecutiu per estalviar energia.

funcionament de les bombes amb baix nivell d'aigua.
Es disposarà dels mecanismes necessaris que permetin la fàcil evacuació de l'aigua continguda al dipòsit, per

Compliran la reglamentació vigent sobre aparells a pressió i la seva construcció atendrà en qualsevol cas, l'ús

facilitar el seu manteniment i neteja. Així mateix, es construiran i connectaran de manera que l'aigua es

previst. Disposaran, en lloc visible, d'una placa en què figuri la contrasenya de certificació, les pressions

renovi pel seu propi mode de funcionament evitant sempre l'existència d'aigua estancada.

màximes de treball i prova, la data de timbrat, el gruix de la xapa i el volum.

4.1.2

BOMBES

Es muntaran sobre bancada de formigó o un altre tipus de material que garanteixi la suficient massa i inèrcia

El timbre de pressió màxima de treball del dipòsit superarà, almenys, en 1 bar, a la pressió màxima prevista a
la instal∙lació.

al conjunt i impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a l'edifici. Entre la bomba i la bancada aniran, a més
interposats elements antivibradors adequats a l'equip a instal∙lar, servint aquests d'ancoratge d'aquest a

Disposarà d'una vàlvula de seguretat, situada a la part superior, amb una pressió d'obertura per sobre de la

l'esmentada bancada.

pressió nominal de treball i inferior o igual a la pressió de timbrat del dipòsit.

A la sortida de cada bomba s'instal∙larà un maneguí elàstic, per tal d'impedir la transmissió de vibracions a la

A fi d'evitar parades i posades en marxa massa freqüents de l'equip de bombament, amb la consegüent

xarxa de canonades.

despesa d'energia, es donarà un marge prou ampli entre la pressió màxima i la pressió mínima a l'interior del

Igualment, es disposaran claus de tancament, abans i després de cada bomba, de manera que es puguin

dipòsit, tal com figura en els punts corresponents al seu càlcul.

desmuntar sense interrupció de l'abastament d'aigua.
Els sistemes antivibradors tindran uns valors de transmissibilitat inferiors als establerts en l'apartat

Si s'instal∙laran diversos dipòsits, podent ser disposats tant en línia com en derivació.

corresponent.

Les conduccions de connexió s'instal∙laran de manera que l'aire comprimit no pugui arribar ni a l'entrada al

Es consideraran vàlids els suports antivibradors i els maneguins elàstics que compleixin el que disposa la

dipòsit ni a la seva sortida a la xarxa de distribució.

norma UNE 100 153:1988.
Es realitzarà sempre una adequada anivellació.

4.1.4

FUNCIONAMENT ALTERNATIU DEL GRUP DE PRESSIÓ CONVENCIONAL

Les bombes d'impulsió s'instal∙laran preferiblement submergides.

Es preveurà una derivació alternativa (by‐pass) que uneixi el tub d'alimentació amb el tub de sortida del grup
cap a la xarxa interior de subministrament, de manera que no es produeixi una interrupció total del

4.1.3

DIPÒSIT DE PRESSIÓ

Estarà dotat d'un pressòstat amb manòmetre, tarat a les pressions màxima i mínima de servei, fent les

proveïment per la parada d'aquest i que s'aprofiti la pressió de la xarxa de distribució en aquells moments en
què aquesta sigui suficient per proveir la nostra instal∙lació.

vegades d'interruptor, comandant la centraleta de maniobra i control de les bombes, de tal manera que
aquestes només funcionin en el moment en què disminueixi la pressió a l'interior del dipòsit fins als límits
establerts, provocant el tall de corrent, i per tant la parada dels equips de bombament, quan s'arribi a la
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Aquesta derivació portarà incloses una vàlvula de tres vies motoritzada i una vàlvula antiretorn posterior a

En l'ampliació d'instal∙lacions existents o en el canvi de trams grans d'instal∙lació, és convenient la instal∙lació

aquesta. La vàlvula de tres vies estarà accionada automàticament per un manòmetre i el seu corresponent

d'un filtre addicional al punt de transició, per evitar la transferència de matèries sòlides dels trams de

pressòstat, en funció de la pressió de la xarxa de subministrament, donant pas a l'aigua quan aquesta prengui

conducció existents.

valor suficient d'abastament i tancant el pas al grup de pressió, de manera que aquest només funcioni quan

Per no haver de interrompre l'abastament d'aigua durant els treballs de manteniment, es recomana la

sigui imprescindible. L'accionament de la vàlvula també podrà ser manual per discriminar el sentit de

instal∙lació de filtres retroesbandies o d'instal∙lacions paral∙leles.

circulació de l'aigua en base a altres causes tals com avaria, interrupció del subministrament elèctric, etc.

Cal connectar una canonada amb sortida lliure per a l'evacuació de l'aigua del auto neteja.

Quan en un edifici es produeixi la circumstància d'haver de recórrer a un doble distribuïdor principal per

4.3 INSTAL∙LACIÓ D'APARELLS DOSIFICADORS

donar servei a plantes amb pressió de xarxa i servei a plantes mitjançant grup de pressió es pot optar per no

Només cal instal∙lar aparells de dosificació conformes amb la reglamentació vigent.

duplicar aquest distribuïdor i fer funcionar la vàlvula de tres vies amb pressions màxima i / o mínima per a

Quan s'hagi de tractar tota l'aigua potable dins d'una instal∙lació, s'instal∙larà l'aparell de dosificació darrere

cada situació.

de la instal∙lació de comptador i, en cas d'existir, darrere del filtre i del reductor de pressió.

Donades les característiques de funcionament dels grups de pressió amb accionament regulable, no serà

Si només ha de tractar l'aigua potable per a la producció d'ACS, llavors s'instal∙la davant del grup de vàlvules

imprescindible, encara que sí aconsellable, la instal∙lació de cap tipus de circuit alternatiu.

en l'alimentació d'aigua freda al generador d'ACS.

4.1.5

EXECUCIÓ I MUNTATGE DEL REDUCTOR DE PRESSIÓ.

4.4 MUNTATGE DELS EQUIPS de descalcificació

Quan hi hagi bateries mescladores, s'instal∙larà una reducció de pressió centralitzada.

La canonada per a l'evacuació de l'aigua de esbandit i regeneració ha de connectar amb sortida lliure.

S'instal∙laran lliures de pressions i preferentment amb la caperutxa de molla disposada en vertical.

Quan s'hagi de tractar tota l'aigua potable dins d'una instal∙lació, s'instal∙larà l'aparell de descalcificació

Així mateix, es disposarà d'un ràcord de connexió per a la instal∙lació d'un aparell de mesura de pressió o un

darrere de la instal∙lació de comptador, del filtre incorporat i davant d'un aparell de dosificació eventualment

pont de pressió diferencial. Per impedir reaccions sobre el reductor de pressió s'ha de disposar en el seu

existent.

costat de sortida com a tram de retard amb la mateixa mesura nominal, un tram de tub d'una longitud
mínima de cinc vegades el diàmetre interior.

Quan només s'hagi de tractar l'aigua potable per a la producció d'ACS, llavors s'instal∙larà, davant del grup de
vàlvules, en l'alimentació d'aigua freda al generador d'ACS.

Si en el costat de sortida es troben parts de la instal∙lació que per un tancament incomplet del reductor seran

Quan sigui pertinent, es barrejarà l'aigua descalcificada amb aigua dura per obtenir l'adequada duresa de la

sobrecarregades amb una pressió no admissible, cal instal∙lar una vàlvula de seguretat. La pressió de sortida

mateixa.

del reductor en aquests casos s'ha d'ajustar com a mínim un 20% per sota de la pressió de reacció de la

Quan es munti un sistema de tractament electrolític de l'aigua mitjançant ànodes d'alumini, s'instal∙larà en

vàlvula de seguretat.

l'últim acumulador d'ACS de la sèrie, com especifica la norma UNE 100 050:2000.

Si per raons de servei es requereix un by‐pass, aquest es proveirà d'un reductor de pressió. Els reductors de

5 POSADA EN SERVEI

pressió s'elegiran d'acord amb les corresponents condicions de servei i s'instal∙laran de manera que existeixi

5.1 PROVES I ASSAIGS DE LES INSTAL∙LACIONS

circulació per ambdós.
5.1.1

4.2 MUNTATGE DELS FILTRES

PROVES DE LES INSTAL∙LACIONS INTERIORS

L'empresa instal∙ladora està obligada a efectuar una prova de resistència mecànica i estanquitat de totes les

El filtre s’ha d'instal∙lar abans del primer ompliment de la instal∙lació, i se situarà immediatament davant del

canonades, elements i accessoris que integren la instal∙lació, estant tots els seus components vistos i

comptador segons el sentit de circulació de l'aigua. Han d’instal∙lar‐se únicament filtres adequats.

accessibles per al seu control.
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Per iniciar la prova s'omplirà d'aigua tota la instal∙lació, mantenint oberts les aixetes terminals fins que es

‐ No han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat de l'aigua subministrada.

tingui la seguretat que la purga ha estat completa i no queda res d'aire. Llavors es tancaran les aixetes que

‐ Seran resistents a la corrosió interior.

han servit de purga i el de la font d'alimentació. A continuació s'emprarà la bomba, que ja estarà connectada i

‐ Seran capaços de funcionar eficaçment en les condicions previstes de servei.

es mantindrà el seu funcionament fins assolir la pressió de prova. Un cop condicionada, es procedirà en funció

‐ No presentaran incompatibilitat electroquímica entre si.

del tipus del material de la manera següent:

‐ Han de ser resistents, sense presentar danys ni deteriorament, a temperatures de fins a 40 º C, sense que

‐ Per a les canonades metàl∙liques es consideraran vàlides les proves realitzades segons es descriu a la norma

tampoc els afecti la temperatura exterior del seu entorn immediat.

UNE 100 151:1988.

‐ Seran compatibles amb l'aigua a transportar i contenir i no han d'afavorir la migració de substàncies dels

‐ Per a les canonades termoplàstiques i multicapes es consideraran vàlides les proves realitzades d'acord amb

materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i neteja de l'aigua de consum humà.

el Mètode A de la Norma UNE ENV 12 108:2002.

‐ El seu envelliment, fatiga, durabilitat i tot tipus de factors mecànics, físics o químics, no disminuiran la vida

Un cop realitzada la prova anterior, a la instal∙lació se li connectaran les aixetes i els aparells de consum,

útil prevista de la instal∙lació.

sotmetent novament a la prova anterior.

Perquè es compleixin les condicions anteriors, es podran utilitzar revestiments, sistemes de protecció o els ja

El manòmetre que s'utilitzi en aquesta prova ha d'apreciar com a mínim intervals de pressió de 0,1 bar.

citats sistemes de tractament d'aigua.

Les pressions al∙ludides anteriorment es refereixen a nivell de la calçada.
5.1.2

PROVES PARTICULARS DE LES INSTAL ∙ LACIONS DE ACS

6.2 CONDICIONS PARTICULARS DE LES CONDUCCIONS

A les instal∙lacions de preparació d'ACS es realitzaran les següents proves de funcionament:

En funció de les condicions exposades en l'apartat anterior, es consideren adequats per a les instal∙lacions

‐ Mesura de cabdal i temperatura en els punts d'aigua.

d'aigua de consum humà els següents tubs:

‐ Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada un cop obertes el nombre d'aixetes estimats en la

‐ Tubs d'acer galvanitzat, segons Norma UNE 19 047:1996.

simultaneïtat.

‐ Tubs de coure, segons Norma UNE EN 1 057:1996.

. Comprovació del temps que tarda l'aigua a sortir a la temperatura de funcionament una vegada realitzat el

‐ Tubs d'acer inoxidable, segons Norma UNE 19 049‐1:1997.

equilibrat hidràulic de les diferents branques de la xarxa de retorn i oberts un per un el aixeta més allunyat de

‐ Tubs de fosa dúctil, segons Norma UNE EN 545:1995.

cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les últimes 24 hores.

‐ Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC), segons Norma UNE EN 1452:2000.

‐ Mesura de temperatures de la xarxa.

‐ Tubs de policlorur de vinil clorat (PVC‐C), segons Norma UNE EN ISO 15877:2004.

‐ Amb l'acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les temperatures del mateix, en la

‐ Tubs de polietilè (PE), segons normes UNE EN 12201:2003.

seva sortida i en les aixetes. La temperatura del retorn no ha de ser inferior en 3 º C a la de sortida de

‐ Tubs de polietilè reticulat (PE‐X), segons Norma UNE EN ISO 15875:2004.

l'acumulador.

‐ Tubs de polibutilè (PB), segons Norma UNE EN ISO 15876:2004.
‐ Tubs de polipropilè (PP) segons Norma UNE EN ISO 15874:2004.

6 PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ

‐ Tubs multicapa de polímer / alumini / polietilè resistent a temperatura (PE‐RT), segons Norma UNE 53.960

6.1 CONDICIONS GENERALS DELS MATERIALS

EX: 2002.

De forma general, tots els materials que s'hagin d'utilitzar en les instal∙lacions d'aigua de consum humà
compliran els requisits següents:
‐ Tots els productes emprats han de complir el que especifica la legislació vigent per a aigües de consum
humà.
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Donada l'alteració que produeixen en les condicions de potabilitat de l'aigua, queden prohibits expressament

CO2 lliure, mg / l

30 màxim

els tubs d'alumini i aquells la composició contingui plom.

CO2 agressiu, mg / l

5 màxim

Tots els materials utilitzats en els tubs, accessoris i components de la xarxa, incloent també les juntes

Calci (Ca2 +), mg / l

32 mínim

32 mínim

elàstiques i productes usats per a l'estanquitat, així com els materials d'aportació i fundents per a soldadures,

Sulfats (SO42‐), mg / l

150 màxim

96 màxim

compliran igualment les condicions exposades.

Clorurs (Cl‐), mg / l

100 màxim

71 màxim

Sulfats + Clorurs, meq / l
6.2.1

AÏLLANTS TÈRMICS

‐

15 màxim
‐

3 màxim

Per als tubs de coure les condicions límits de l'aigua a transportar, a partir de les quals serà necessari un

L'aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per reduir pèrdues de calor, evitar condensacions i congelació de

tractament seran:

l'aigua a l'interior de les conduccions, es realitzarà amb conquilles resistents a la temperatura d'aplicació.

Característiques

Aigua freda i aigua calenta

pH

7,0 mínim

CO2 lliure, mg / l

no concentracions altes

Índex de Langelier (IS)

ha de ser positiu

Duresa total (TH), º F

5 mínim (no aigües dolces)

6.2.2

VÀLVULES I CLAUS

El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s'intercalin.
El cos de la clau o vàlvula serà d'una sola peça de fosa o fosa en bronze, llautó, acer, acer inoxidable, aliatges
especials o plàstic.
Només poden emprar vàlvules de tancament per gir de 90 º com vàlvules de canonada si serveixen com a
òrgan de tancament per a treballs de manteniment.
Seran resistents a una pressió de servei de 10 bar.
6.2.3

Per a les canonades d'acer inoxidable les qualitats es seleccionaran en funció del contingut de clorurs dissolts
en l'aigua. Quan aquests no sobrepassen els 200 mg / l es pot emprar el AISI‐304. Per concentracions
superiors cal utilitzar el AISI‐316.3.1.
6.2.3.2

INCOMPATIBILITAT ENTRE MATERIALS

S'evitarà l'acoblament de canonades i elements de metalls amb diferents valors de potencial electroquímic

INCOMPATIBILITATS

excepte quan segons el sentit de circulació de l'aigua s'instal∙li primer el de menor valor.
6.2.3.1

INCOMPATIBILITAT DELS MATERIALS I L'AIGUA

En particular, les canonades de coure no es col∙locaran abans de les conduccions d'acer galvanitzat, segons el

S'evitarà sempre la incompatibilitat de les canonades d'acer galvanitzat i coure controlant l'agressivitat de

sentit de circulació de l'aigua, per evitar l'aparició de fenòmens de corrosió per la formació de parells

l'aigua. Per als tubs d'acer galvanitzat es consideraran agressives les aigües no incrustants amb continguts d'ió

galvànics i arrossegament de ions Cu + cap a les conduccions d'acer galvanitzat, que accelerin el procés de

clorur superiors a 250 mg / l. Per a la seva valoració s'emprarà l'índex de Langelier. Per als tubs de coure es

perforació.

consideraran agressives les aigües dolces i àcides (pH inferior a 6,5) i amb continguts alts de CO2. Per a la seva

Igualment, no s'instal∙laran aparells de producció d'ACS en coure col∙locats abans de canalitzacions en acer.

valoració s'emprarà l'índex de Lucey.

Excepcionalment, per requisits inevitables de la instal∙lació, s'admetrà l'ús de maniguets antielectrolítics, de

Per als tubs d'acer galvanitzat les condicions límits de l'aigua a transportar, a partir de les quals serà necessari

material plàstic, en la unió del coure i l'acer galvanitzat.

un tractament seran:

S'autoritza però, l'acoblament de coure després d'acer galvanitzat, muntant una vàlvula de retenció entre

Característiques

Aigua freda

Aigua calenta

ambdues canonades.

Resistivitat (Ohm x cm)

1500‐4500

2.200‐4.500

Es podran acoblar a l'acer galvanitzat elements d'acer inoxidable.

Títol alcalimétrico complet (TAC) meq / l

1,6 mínim

1,6 mínim

En les beines passamurs, s'interposarà un material plàstic per evitar contactes inconvenients entre diferents

Oxigen dissolt, mg / l

4 mínim

PLEC DE CONDICIONS INSTAL∙LACIÓ SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
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7.1 GENERALITATS
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massa porosa en què els principals components són el caolí, feldspat, quars i argila corrent. Les pasta es cou
dues vegades, la segona d'elles, després d'aplicar una subtil capa d'esmalt, i totes dues a unes temperatures
al voltant dels 1.000 º C. El material resultant és una capa d'esmalt sobreposada a una massa porosa i

Els aparells sanitaris es defineixen per les següents característiques:
‐ Funció que compleixen.
‐ Model del fabricant.
‐ Dimensions.

absorbent.
‐ Fosa esmaltada. És una fosa grisa, amb 3 ‐ 5% de C., que porta soldada una capa de porcellana esmaltada,
aplicant‐se cuit en dues capes successives, fins aconseguir el gruix desitjat. És molt important la desoxidació
de la superfície de fosa, per l'adherència total de l'esmalt, així com el seu coeficient de dilatació i elasticitat.

‐ Color.
Aquestes característiques seran definides per l'autor del Projecte en els documents: Mesuraments, Plec de

‐ Acer inoxidable. S'utilitzen acers al crom‐níquel, molt utilitzat en aigüeres, amb gruixos variables.

Condicions Particulars i Plànols. En qualsevol cas, abans del lliurament en obra dels aparells sanitaris,
l'empresa instal∙ladora haurà de subministrar mostres dels aparells per obtenir l'aprovació escrita per part de
la DO.

‐ Pedra artificial. És un formigó format per ciments que poden portar colorants, xineses i sorres procedents de
pedres artificials (granits, marbre, etc), sotmesos posteriorment a un acurat poliment.

7.2 MATERIALS
Els materials emprats en la fabricació dels aparells sanitaris han de ser resistents als canvis de temperatura,
els impactes i l'acció dels àcids. Quan l'aparell sigui acabat amb un esmalt, aquest haurà d'estar perfectament
adherit al material de suport.

‐ Marbre. S'obté a partir d'un bloc de marbre, que es llaura fins a obtenir l'aparell sanitari, polint‐lo finalment.
Ha de ser un marbre de qualitat, homogeni, de gra fi i sense esquerdes, falles ni pèls.
‐ Plàstics. Estan començant a irrompre en alguns tipus d'aparells per a usos concrets, utilitzant‐se com
materials més idonis el metacrilat i les fibres de vidre amb resines de polièster, mitjançant model, sense bé

Els materials emprats en la fabricació dels aparells seran els següents:

aquests materials pateixen, en general, de falta de duresa superficial, per el que el seu aspecte ràpidament es
deteriora pel ratllat.

‐ Porcellana vitrificada, cuita a temperatura superior a 1.300 º C, utilitzada per a aparells sanitaris de petites

7.3 APARELLS SANITARIS

dimensions, com lavabos, bidets, plats de dutxa, etc. La porcellana serà duríssima, compacta, impermeable en
tot el seu gruix, amb soldadura perfecta entre la massa i la superfície d'esmalt, que forma un cos únic,

Banyeres i dutxes

resultant de la vitrificació de caolí, quars, pedrenyal i feldspat, amb altres materials especials. Després

És l'aparell sanitari adequat per al rentat del cos sencer, sent més higiènica la dutxa que el bany. Cal distingir

pateixen una cocció progressiva i prolongada a temperatures superiors als 1.300 º C, també dues vegades: la

entre banyera completa i mig bany, i la banyera d'assentament o bany‐seient. Hi ha diversos variants, com

primera per al pa de pessic i la segona per a la peça ja acabada.

banyera‐hidromassatge, circular, etc.
La banyera porta tap de desguàs i sobreeixidor, el plat de dutxa no.

‐ Gres enporcellanat, cuit a temperatura sobre els 1.300 º C, apte per a aparells de grans dimensions, com

Són recomanables les de fosa i xapa d'acer esmaltada. Duran presa de terra segons REBT.

banyeres, urinaris verticals, etc. El gres és una pasta formada per un gruix de carcassa de argila porosa i

Lavabos

granulada, revestit amb una capa de terra cuita en blanc o de material de porcellana, al seu torn recoberta

Hi ha una varietat i gammes molt diverses, que van des del petit rentamans, fins els de doble si. Existeixen de

amb una capa d'esmalt.

pedestal (per a suport a terra), tipus mural (suport en cartel) i sobre taulell.
La capacitat és fins al sobreeixidor i la vàlvula de desguàs mínima de 30 mm.

‐ Llosa esmaltada. És un perfeccionament de la pisa de fang, formada per una pasta blanca, relativament dura

Es fabriquen en porcellana vitrificada, gres, marbre i acer esmaltat, sent poc recomanables els de pisa i

que, de vegades, la hi denomina impròpiament porcellana opaca o semiporcellana. Està constituïda per una

porcellana esmaltada.
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Inodors i plaques turques

La pica de doble si pot portar desguàs únic i independent, si bé, lògicament les sortides del si són

Són la peça més important en la higienització de les cambres de bany i lavabo. En ells, la tassa i el sifó formen

independents, estant equipats d'un sobreeixidor, tap i cadeneta.

una sola peça, distingint els de sortida vertical i els de sortida horitzontal i obliqua.

Es fabriquen de fosa esmaltada, acer esmaltat, gres, porcellana vitrificada, acer inoxidable i matèries

És un element important del mateix el sistema de neteja i evacuació de residus, podent fer‐se per cisterna

plàstiques.

alta, tanc baix o fluxòmetre.
La cisterna alta s'usa cada vegada menys i consisteix en la caiguda lliure d'un volum d'aigua de 8 a 10 litres,

Urinaris

col∙locat a una alçada de 1,5 a 2 metres, produint l'arrossegament dels residus sòlids amb facilitat.

Hi ha de dos tipus: urinari mural i penjoll. Se solen col∙locar en bateria en locals d'ús públic.

El tanc baix, situat justament sobre de la tassa, produeix una descàrrega de 12 a 15 l, per la seva poc desnivell.

Es fabriquen en porcellana vitrificada, pisa, gres i fosa esmaltada.

La sortida es fa turbulenta per realitzar l'arrossegament de la matèria sòlida.

Els murals es componen per diferents peces que s'acoblen en el seu muntatge i separadors que aïllen els uns
dels altres en col∙locar en bateria.
El sistema de neteja pot ser amb vàlvula individual manual o amb dipòsit col ∙ lectiu de descàrrega intermitent

Fluxòmetre

i automàtica, sent la disposició més adequada per urinaris públics.

La vàlvula de descàrrega (fluxòmetre), produeix un fort cabal d'un 1,25 l / s, però, perquè sigui eficaç, precisa
una pressió mínima i el temps que dura la descàrrega és a voluntat de l'usuari.

Bidet

Entre els avantatges que presenta, podem destacar les següents:

Es fabriquen en porcellana vitrificada i en pisa (aquests últims poc recomanables), mesurant la seva capacitat

‐ Ocupa menys espai que les cisternes.

fins al sobreeixidor. Sempre han d'anar dotats d'aigua freda i calenta.

‐ Són d'aspecte i acabat més agradable i estètic.
‐ Menys sorollós que la cisterna alta.

Abocador

‐ Es pot utilitzar immediatament després del seu ús.

Aquest aparell sanitari té la seva utilitat per a edificis molt singulars (hospitals, oficines, etc), com a element

‐ No produeix inundacions.

per l'abocament d'aigües residuals amb elements indissolubles (papers, cotons, etc), sent d'escassa utilitat en

‐ Sempre que el seu ús sigui racional, economitzen aigua.

edificis d'habitatges.

Entre els inconvenients, destacarem:

Ha de portar una reixeta d'acer inoxidable, sifó incorporat i vàlvula de sortida de gran diàmetre, podent

‐ El seu elevat cabal cal una xarxa de major diàmetre.

netejar amb descàrregues similars als inodors (cisternes, tancs o fluxors).

‐ La pressió residual ha de ser major que en una aixeta normal, cosa que obliga gairebé sempre a disposar una

En general, es fabriquen en porcellana vitrificada, gres aporcellanat o fosa esmaltada.

instal∙lació independent, amb el consegüent encariment.
‐ Produeix un descens de la línia piezomètrica, quan coincideixen diverses descàrregues al mateix temps.

Safareig

‐ Perill de cops d'ariet.

Aquest aparell sanitari va cedint la seva utilització, a causa de les màquines rentadores. Les seves dimensions

La seva utilització pot ser indistinta per inodors com plaques turques.

geomètriques són molt variables, va proveït d’abatedora (ondulacions amb pendent) l'amplada no ha de ser
inferior a 40 cm.
Es fabriquen en fosa esmaltada, pisa vitrificada i pedra artificial. La seva capacitat es mesura fins a li

Aigüeres

sobreeixidor.

Es defineixen pel nombre de sinus i si porten o no escorreplats, distingint entre els fabricats amb material
ceràmic, acer inoxidable i material plàstic.
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Font.

7.5 PROTECCIÓ I NETEJA

Són adequades en edificis públics o semipúblics (oficines, escoles, etc).

Els aparells sanitaris s'han de manejar en obra amb molt de compte i quedaran protegits durant la

És molt important‐hi les condicions higièniques de l'aixeta, el qual donarà un raig inclinat que permeti beure

construcció, abans i després del muntatge, contra cops.

sense necessitat de got i sense donar suport a la boca en ell.

Així mateix, s'haurà d'evitar l'entrada de brutícia i runes en el recipient dels aparells i en les obertures de

Tindrà sobreeixidor i sortida de fàcil regulació. Es fabriquen de porcellana vitrificada, gres, pedra artificial i

desguàs i sobreeixidor.

acer inoxidable. Modernament es combinen amb un refredador elèctric, proporcionant l'aigua fresca.

Un cop acabada l'obra i abans del lliurament provisional, l'empresa instal∙ladora haurà de netejar
perfectament tots els aparells sanitaris, eliminant, a més, les proteccions amb les que vénen de fàbrica, sense

Màquines.

utilitzar productes àcids o abrasius.

Sota aquesta denominació abastem els electrodomèstics que bàsicament necessiten presa d'aigua i desguàs

La DO rebutjarà qualsevol aparell que, segons ell, present imperfeccions en l'esmalt o color, fissures,

per al seu funcionament, com són: el rentaplats i la rentadora. Aquestes màquines necessiten també un

trencaments, etc.

desguàs amb sifó, per al dispositiu de bombament que solen portar per a la seva evacuació.

7.6 COMPROVACIONS.
7.4 MUNTATGE

Quan l'aparell arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment de la normativa en

Els aparells sanitaris s'instal∙laran perfectament anivellats i aplomats, en els llocs indicats en els Plànols,

vigor, nacional o estrangera, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques

havent de presentar plànols de detall a escala 1:20 o superior.

aparents.

Les alçades de muntatge sobre el nivell del pis acabat, a no quan en els Plànols de detall s'indiqui una altra

La DO comprovarà els següents aspectes de cada un dels aparells sanitaris:

mesura, seran les següents:

‐ Danys, imperfeccions i neteja.

‐ Lavabo: 78‐82 cm.

‐ Alçada de muntatge i anivellament.

‐ Pica: 85 a 90 cm.

‐ Fixació a paraments.

‐ Abocador: 65 a 70 cm.

‐ Situació de les aixetes.

‐ Inodor (sense seient): 36 a 40 cm.

‐ Connexions hidràuliques.

‐ Bidet: 38 a 40 cm.

‐ Connexió a les xarxes de desguàs i ventilació.

‐ Urinari de paret (vora): 55 a 65 cm.
‐ Safareig: 80 a 85 cm.

8 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

‐ Banyera: 60 cm com a màxim.
El fons del plat de la dutxa o de la banyera s'instal∙larà a una alçada sobre el sòl tal que el pendent de la

8.1 INTERRUPCIÓ DEL SERVEI

canonada de desguàs no sigui inferior al 2%.

A les instal∙lacions d'aigua de consum humà que no es posin en servei després de 4 setmanes des de la seva

L'alçada de muntatge, mesurada des del fons del plat de dutxa o banyera, de les aixetes per a la dutxa

terminació, o aquelles que romanguin fora de servei més de 6 mesos, es tancarà la seva connexió i es

quedarà com segueix:

procedirà al seu buidatge.

‐ Vàlvules: 1 a 1,2 m.

Les connexions que no siguin utilitzades immediatament després de la seva terminació o que estiguin

‐ Ruixador: 1,90 a 2,10 m.

aturades temporalment, han de tancar en la conducció d'abastament. Les connexions que no s'utilitzin durant

Per al muntatge dels aparells i els seus accessoris s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.

1 any han de ser tapades.
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8.2 NOVA POSADA EN SERVEI
En instal∙lacions de descalcificació caldrà iniciar una regeneració per arrencada manual.
Les instal∙lacions d'aigua de consum humà que hagin estat posades fora de servei i buidades provisionalment
han de ser rentades a fons per a la nova posada en servei. Per a això es podrà seguir el procediment següent:

‐ Per l'ompliment de la instal∙lació s'obriran al principi només una mica les claus de tancament, començant per
la clau de tancament principal. A continuació, per evitar cops d'ariet i danys, es purgaran d'aire durant un
temps les conduccions per obertura lenta de cadascuna de les claus de presa, començant per la més
allunyada o la situada més alta, fins que no surti més aire. A continuació s'obriran totalment les claus de
tancament i rentaran les conduccions.
‐ Un cop omplertes i rentades les conduccions i amb totes les claus de presa tancades, es comprovarà
l'estanquitat de la instal∙lació per control visual de totes les conduccions accessibles, connexions i dispositius
per al consumidor.

8.3 MANTENIMENT DE LES INSTAL∙LACIONS
Les operacions de manteniment relatives a les instal∙lacions de fontaneria recolliran detalladament les
prescripcions contingudes per a aquestes instal∙lacions en el Reial decret 865/2003 sobre criteris higiènic‐
sanitàris per a la prevenció i control de la legionel∙losi, i particularment tot el referit en el seu Annex 3.
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment, com ara elements de mesura, control,
protecció i maniobra, així com vàlvules, comportes, unitats terminals, que hagen de quedar ocults, se situaran
en espais que permetin l'accessibilitat.

S'aconsella situar les canonades en llocs que permetin l'accessibilitat al llarg del seu recorregut per facilitar la
inspecció d'aquestes i dels seus accessoris.
En cas de comptabilització del consum mitjançant bateria de comptadors, les muntants fins a cada derivació
particular es considerarà que formen part de la instal∙lació general, a efectes de conservació i manteniment ja
que discorren per zones comunes de l'edifici.
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La distància màxima, en sentit vertical, entre la vàlvula de desaigua i la corona del sifó haurà ser igual o
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inferior a 60 cm, per evitar la pèrdua del segell hidràulic.

A part de les condicions tècniques exposades a continuació, s’han de complir les condicions específiques del
PLEC DE CONDICIONS PER A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES INSTAL∙LACIONS DEL CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
que s’adjunten en aquest projecte.

Quan s’instal∙lin sifons individuals, es disposarà en ordre de menor a major altura dels respectius tancaments
hidràulics a partir de la embocadura a la baixant o al maneguet de l’inodor, si é el cas, on desembocaran els
restants aparells aprofitant el màxim desnivell possible en el desaigua de cada un d’ells. Així, el més pròxim a

1.

CONDICIONS GENERALS

La instal∙lació de subministrament d'aigua s'executarà amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable, a les
normes de la bona construcció i a les instruccions del director d'obra i del director de l'execució de l'obra.

la baixant sigui la banyera, després el bidet i finalment el o els lavabos.

No es permetrà la instal∙lació de sifons antisucció, ni qualsevol altre que pel seu disseny pugui permetre el
buidatge del segell hidràulic per sifonament.

2.
2.1

EXECUCIÓ DELS PUNTS DE CAPTACIÓ
VÀLVULES DE DESGUÀS

El seu acoblament i interconnexió s’efectuarà mitjançant juntes mecàniques amb torca i junta tòrica. Totes

No es podran connectar desguassos procedents de cap altre tipus d'aparell sanitari a caixes sifòniques que
recullin desguassos d'urinaris.

aniran dotades del seu corresponent tap i cadeneta, a no ser que siguin automàtiques o amb dispositiu
incorporat a les aixetes, i juntes d’estanqueïtat pel seu acoblament a l’aparell sanitari.

Els caixes sifòniques quedaran enrasats amb el paviment i seran registrables mitjançant tapa de tancament
hermètic, estanca a l'aire i a l'aigua.

Les reixetes de totes les vàlvules seran de llautó cromat d’acer inoxidable, excepte en piques en les que sigui
necessari d’acer inoxidable. La unió entre reixeta i vàlvula es realitzarà mitjançant cargol d’acer inoxidable

La connexió dels ramals de desguàs a la caixa sifònica es realitzarà a una alçada mínima de 20 mm i el tub de

roscat sobre rosca de llautó inserida en el cos de la vàlvula.

sortida com a mínim a 50 mm, formant així un tancament hidràulic. La connexió del tub de sortida a la baixant
no es realitzarà a un nivell inferior al de la boca del pot per evitar la pèrdua del segell hidràulic.

En el muntatge de vàlvules no es permetrà la manipulació de les mateixes, quedant prohibida la unió amb
massillat. Quan el tub sigui de polipropilè, no s’utilitzarà líquid soldador.

El diàmetre dels pots sifònics serà com a mínim de 110 mm.

2.2

Les caixes sifòniques portaran incorporada una vàlvula de retenció contra inundacions amb boia flotador i

SIFONS INDIVIDUALS I CAIXES SIFÒNIQUES

Tant els sifons individuals com les caixes sifòniques seran accessibles en tots els casos i sempre des del propi

desmuntable per accedir a l'interior. Així mateix, comptaran amb un tap de registre d'accés directe al tub

local en que es trobin instal∙lats. Els tancaments hidràulics no quedaran tapats o ocults per tabics, forjats, etc.,

d'evacuació per a eventuals embussos i obstruccions.

que dificultin o impossibiliti el seu accés i manteniment. Les caixes sifòniques empotrades en forjats
únicament es podran utilitzar en condiciones ineludibles i justificades de disseny.

No es permetrà la connexió al sifó d'un altre aparell del desguàs d'electrodomèstics, aparells de bombeig o
piques amb triturador.

Els sifons individuals portaran al fons un dispositiu de registre amb tapa roscada i s’instal∙laran el més a prop
possible de la vàlvula de descàrrega de l’aparell sanitari o en el mateix aparell sanitari, per minimitzar la
longitud de canonada bruta en contacte amb l’ambient.
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Calderetes o cassoletes i BUNERES

La superfície de la boca de la caldereta serà com a mínim un 50% més gran que la secció de baixant a la qual

3.

EXECUCIÓ DE LES XARXES DE PETITA EVACUACIÓ

serveix. Tindrà una profunditat mínima de 15 cm i un solapament també mínim de 5 cm sota el paviment.

Les xarxes seran estanques i no presentaran exsudacions ni estaran exposades a obstruccions.

Aniran proveïdes de reixetes, planes en el cas de cobertes transitables i esfèriques en les no transitables
S'evitaran els canvis bruscos de direcció i s'utilitzaran peces especials adequades. S'evitarà l'enfrontament de
Tant en les baixants mixtes com en les baixants de pluvials, la caldereta s'instal∙larà en paral∙lel amb la

dos ramals sobre una mateixa canonada col∙lectiva.

baixant, a fi de poder garantir el funcionament de la columna de ventilació.
Es subjectaran mitjançant brides o ganxos disposats cada 700 mm per a tubs de diàmetre no superior a 50
Els embornals de recollida d'aigües pluvials, tant en cobertes, com en terrasses i garatges seran de tipus

mm i cada 500 mm per a diàmetres superiors. Quan la subjecció es faci a paraments verticals, aquests tindran

sifònic, capaços de suportar, de forma constant, càrregues de 100 kg/cm2. El segellat estanc entre

un gruix mínim de 9 cm. Les abraçadores de penjat dels forjats portaran folre interior elàstic i seran regulables

l'impermeabilitzant i la bonera es realitzarà mitjançant serratge mecànic tipus "brida" de la tapa de la bunera

per donar‐los el pendent adequat.

sobre el cos d'aquest. Així mateix, el impermeabilitzant es protegirà amb una brida de material plàstic.

En el cas de canonades encastades s'aïllaran per evitar corrosions, aixafaments o fuites. Igualment, no

El clavegueró, en el seu muntatge, permetrà absorbir diferències de gruixos de sòl, de fins a 90 mm.

quedaran subjectes a l'obra amb elements rígids com ara guixos o morters.

El bonera sifònica es disposarà a una distància de la baixant inferior o igual a 5 m, i es garantirà que en cap

En el cas d'utilitzar canonades de gres, per l'agressivitat de les aigües, la subjecció no serà rígida, evitant els

punt de la coberta se supera una alçada de 15 cm de formigó de pendent. El seu diàmetre serà superior a 1,5

morters i utilitzant al seu lloc un cordó embreat i la resta farcit d'asfalt.

vegades el diàmetre de la baixant a la qual desguassa.
Els passos a través de forjats, o de qualsevol element estructural, es faran amb contratub de material
2.4

CANALONS

adequat, amb un espai mínim de 10 mm, que es retacarà amb massilla asfàltica o material elàstic.

Els canalons, en general i llevat de les següents especificacions, es disposaran amb un pendent mínim de
0,5%, amb un lleuger pendent cap a l'exterior

Quan el mànec del vàter sigui de plàstic, s'acoblarà al desguàs de l'aparell per mitjà d'un sistema de junta de
cautxú de segellat hermètic.

Per a la construcció de canalons de zinc, es soldar les peces en tot el seu perímetre, les abraçadores a les
quals s'ha de subjectar la xapa, s'ajustaran a la forma de la mateixa i seran de platina d'acer galvanitzat. Es

4.

col∙locaran aquests elements de subjecció a una distància màxima de 50 cm i anirà remès almenys 15 mm de

4.1
EXECUCIÓ DELS BAIXANTS
Els Baixants s'executaran de manera que quedin aplomades i fixades a l'obra, el gruix no ha de ser menor de

la línia de teules del ràfec.

EXECUCIÓ DE BAIXANTS I VENTILACIONS

12 cm, amb elements d'unió mínims entre forjats. La fixació es realitzarà amb una abraçadora de fixació a la
En canalons de plàstic, es pot establir un pendent mínim de 0,16%. En aquests canalons s'uniran els diferents
perfils amb maniguet d'unió amb junta de goma. La separació màxima entre ganxos de subjecció no ha
d'excedir d'1 m, deixant espai per a les baixants i unions, encara que en zones de neu aquesta distància es
redueix a 0,70 m. Tots els accessoris han de portar una zona de dilatació de com a mínim 10 mm.
La connexió de canalons al col∙lector general de la xarxa vertical annexa, si s'escau, es farà a través de bunera

zona de l'embocadura, perquè cada tram de tub sigui autoportant, i una abraçadora de guiatge a les zones
intermèdies. La distància entre abraçadores ha de ser de 15 vegades el diàmetre, i podrà prendre la taula
següent com a referència, per a tubs de 3 m:
Diàmetre del tub en mm
Distància en m

40

50

63

75

110

125

160

0,4

0,8

1,0

1,1

1,5

1,5

1,5

sifònica.
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Les unions dels tubs i peces especials de les baixants de PVC es segellaran amb coles sintètiques

En les baixants mixtes o residuals, que vagin dotades de columna de ventilació paral∙lela, aquesta es muntarà

impermeables de gran adherència deixant una folgança a la copa de 5 mm, encara que també es podrà

el més pròxima possible a la baixant, per a la interconnexió entre ambdues s'utilitzaran accessoris estàndard

realitzar la unió mitjançant junta elàstica.:

del mateix material de la baixant, que garanteixin l'absorció de les diferents dilatacions que es produeixin en
les dues conduccions, baixant i ventilació. Aquesta interconnexió es realitzarà en qualsevol cas, en el sentit

En les baixants de polipropilè, la unió entre canonada i accessoris, es realitzarà per soldadura en un dels seus

invers al del flux de les aigües, a fi d'impedir que aquestes penetrin a la columna de ventilació.

extrems i junta lliscant (anell adaptador) per l'altre; muntant la canonada a mitja cursa de la copa, a fi de
poder absorbir les dilatacions o contraccions que es produeixin.

Els passos a través de forjats es faran en idèntiques condicions que per a les baixants, segons el material de
què es tracti. Igualment, aquesta columna de ventilació ha de quedar fixada a mur de gruix no menor de 9 cm,

Per als tubs i peces de gres es realitzaran juntes a endoll i cordó. Es rodejarà el cordó amb corda embreada o

mitjançant abraçadores, no menys de 2 per tub i amb distàncies màximes de 150 cm.

altre tipus de estopada similar. S'inclourà aquest extrem a la copa o endoll, fixant la posició deguda i prement
aquesta estopada de manera que ocupi la quarta part de l'altura total de la copa. L'espai restant s'omplirà

La ventilació terciària es connectarà a una distància del tancament hidràulic entre 2 i 20 vegades el diàmetre

amb morter de ciment i sorra de riu en la proporció 1:1. Es retacarà aquest morter contra la peça del cordó,

de la canonada. Es realitzarà en sentit ascendent o en tot cas horitzontal per una de les parets del local humit.

en forma de bisell.
Les vàlvules d'aireig es muntaran entre l'últim i el penúltim aparell, i per sobre, d'1 a 2 m, del nivell del flux
Per a les baixants de fosa, les juntes es realitzaran a endoll i cordó, emplenat l'espai lliure entre copa i cordó

dels aparells. Es col∙locaran en un lloc ventilat i accessible. La unió pot ser per pressió amb junta de cautxú o

amb una estopada que retacarà fins que deixi una profunditat lliure de 25 mm. Així mateix, es podran

segellada amb silicona.

realitzar juntes per brides, tant en canonades normals com en peces especials
Les baixants, en qualsevol cas, es mantindran separades dels paraments, per, d'una banda poder efectuar
futures reparacions o acabats, i d'altra banda no afectar els mateixos per les possibles condensacions a la cara
exterior de les mateixes.

6.

EXECUCIÓ DE CLAVEGUERONS I COL∙LECTORS

6.1
EXECUCIÓ DE LA XARXA HORIZONTAL PENJADA
El entroncament amb la baixant es mantindrà lliure de connexions de desguàs a una distància igual o major
que 1 mà banda i banda.

A les baixants que discorrent vistes, independentment del material de constitució, se'ls pressuposi un cert risc
d'impacte, se'ls dotarà de l'adequada protecció que ho eviti en el possible

Se situarà un tap de registre en cada entroncament i en trams rectes cada 15 m, que s'instal∙laran a la meitat
superior de la canonada.

En edificis de més de 10 plantes, s'interromprà la verticalitat de la baixant, amb la finalitat de disminuir el
possible impacte de caiguda. La desviació s'ha de preveure amb peces especials o escuts de protecció de la

En els canvis de direcció s'han de situar colzes de 45 º, amb registre roscat.

baixant i l'angle de la desviació amb la vertical ha de ser superior a 60 º, a fi d'evitar possibles embussos. El
reforçament es realitzarà amb elements de polièster aplicats "in situ"

La separació entre abraçadores serà funció de la fletxa màxima admissible pel tipus de tub, en què: a) en tubs
de PVC i per a tots els diàmetres, 0,3 cm, b) en tubs de fosa, i per a tots els diàmetres, 0,3 cm.

5.

EXECUCIÓ DE LES XARXES DE VENTILACIÓ

Les ventilacions primàries aniran proveïdes del corresponent accessori estàndard que garanteixi l'estanquitat
permanent del remat entre impermeabilitzant i canonada.

PLEC DE CONDICIONS INSTAL∙LACIÓ DE SANEJAMENT

Encara s'ha de comprovar la fletxa màxima esmentada, s'han d'incloure abraçadores cada 1,50 m, per a tot
tipus de tubs, i la xarxa es separada de la cara inferior del forjat a almenys 5 cm. Aquestes abraçadores, amb
les quals se subjectaran al sostre, seran de ferro galvanitzat i disposaran de folre interior elàstic, sent
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regulables per donar‐los el pendent desitjada. Es disposaran sense premi a les gorges de cada accessori,

Sense perjudici de l'estudi particular del terreny que pugui ser necessari, s'han de prendre de forma general,

establint d'aquesta forma els punts fixos, els restants suports seran lliscants i suportaran només la xarxa.

les següents mesures.

Quan la generatriu superior del tub quedi a més de 25 cm del sostre que la sustenta, tots els punts fixos
d'ancoratge de la instal∙lació es realitzaran mitjançant cadiretes o trapezis de fixació, per mitjà de tirants

6.3.1
RASES PER CANONADES DE MATERIALS PLÀSTICS
Les rases seran de parets verticals, la seva amplada serà el diàmetre del tub més 500 mm, i com a mínim de

ancorats al forjat en ambdós sentits (aigües amunt i aigües avall) de l'eix de la conducció, a fi d'evitar el

0,60 m.

desplaçament d'aquests punts per vinclament del suport.
En tots els casos s'instal∙laran els absorbidors de dilatació necessaris. En canonades encolades s'utilitzaran

La seva profunditat es definirà en el projecte, sent funció dels pendents adoptades. Si la canonada discorre

maniguets de dilatació o unions mixtes (encolades amb juntes de goma) cada 10 m.

sota calçada, s'adoptarà una profunditat mínima de 80 cm, des de la clau fins a la rasant del terreny.

La canonada principal es prolongarà 30 cm des de la primera presa per resoldre possibles obturacions.

Els tubs es recolzaran en tota la seva longitud sobre un llit de material granular (sorra / grava) o terra exempta
de pedres d'un gruix mínim de 10 + diàmetre exterior / 10 cm. Es compactaran els laterals i es deixaran al

Els passos a través d'elements de fàbrica es faran amb contratub d'algun material adequat, amb els jocs

descobert les unions fins que s'han realitzat les proves d'estanquitat. El farciment es realitzarà per capes de

corresponents, segons s'ha indicat per les baixants.

10 cm, compactant, fins a 30 cm del nivell superior en què es realitzarà un últim abocament i la compactació
final.

6.2
EXECUCIÓ DE LA XARXA HORITZONTAL ENTERRADA
La unió de la baixant a l'arqueta es realitzarà mitjançant un maneguet lliscant sorrejat prèviament i rebut al
pericó. Aquest sorrejat permetrà ser rebut amb morter de ciment en l'arqueta, garantint d'aquesta forma una
unió estanca.

La base de la rasa, quan es tracti de terrenys poc consistents, serà un llit de formigó en tota la longitud. El
gruix d'aquest llit de formigó serà de 15 cm i sobre ell anirà el llit descrit en el paràgraf anterior.

Si la distància de la baixant a l'arqueta de peu de baixant és llarga es col∙locarà el tram de tub entre ambdues
sobre un suport adequat que no limiti el moviment d'aquest, per impedir que funcioni com mènsula.

6.3.2
RASES PER CANONADES DE FUSIÓ, FORMIGÓ I GRES
A més de les prescripcions donades per les canonades de materials plàstics es compliran les següents:

Per a la unió dels diferents trams de tubs dins de les rases, es considerarà la compatibilitat de materials i els
seus tipus d'unió: a) per a canonades de formigó, les unions seran mitjançant claudàtors de formigó en massa,

El llit de suport s'interromprà reservant uns nínxols a la zona on aniran situades les juntes d'unió.

b) per a canonades de PVC, no s'admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o cola de diversos

Un cop situada la canonada, s'ompliran els flancs per evitar que quedin buits i es compactaran els laterals fins

elements, les unions entre tubs seran d'endoll o cordó amb junta de goma, o enganxat mitjançant adhesius.

al nivell del pla horitzontal que passa per l'eix del tub. S'utilitzarà farciment que no contingui pedres o

Quan hi hagi la possibilitat d'invasió de la xarxa per arrels de les plantacions immediates a aquesta, es

terrossos de més de 3 cm de diàmetre i que el material pulverulent, diàmetre inferior a 0,1 mm, no superi el

prendran les mesures adequades per impedir, com ara disposar malles de geotèxtil.

12%. Es prosseguirà el farciment dels laterals fins a 15 cm per sobre del nivell de la clau del tub i es

6.3
EXECUCIÓ DE LES RASES
Les rases s'executaran en funció de les característiques del terreny i dels materials de les canalitzacions a

compactarà novament. La compactació de les capes successives es realitzarà per capes no superiors a 30 cm i
s'utilitzarà material exempt de pedres de diàmetre superior a 1 cm.

enterrar. Es consideren canonades més deformables que el terreny les de materials plàstics, i menys
deformables que el terreny les de fosa, formigó i gres.
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6.4
PROTECCIÓ DE LES CANONADES DE FOSA SOTERRADES
En general se seguiran les instruccions donades per a les altres canonades quant al seu enterrament, amb les
prescripcions corresponents a les proteccions a prendre relatives a les característiques dels terrenys
particularment agressius

Es definiran com a terrenys particularment agressius els que presentin algunes de les característiques
següents:

PLEC DE CONDICIONS

Les arquetes bunera es cobriran amb reixa metàl∙lica recolzada sobre angulars. Quan aquestes arquetes
embornals tinguin dimensions considerables, com en el cas de rampes de garatges, la reixeta plana serà
desmuntable. El desguàs es realitzarà per un dels seus laterals, amb un diàmetre mínim de 110 mm, abocant a
una arqueta sifònica o un separador de greixos i fangs.

En les arquetes sifòniques, el conducte de sortida de les aigües ha de dur un colze de 90 º, sent el gruix de la
làmina d'aigua de 45 cm.

a) baixa resistivitat: valor inferior a 1.000 ohm x cm
b) reacció àcida: pH <6;
c) contingut en clorurs superior a 300 mg per kg de terra ;
d) contingut en sulfats superior a 500 mg per kg de terra,

Les trobades de les parets laterals s'han de realitzar a mitja canya, per evitar el dipòsit de matèries sòlides en
les cantonades. Igualment, es conduiran les aigües entre l'entrada i la sortida mitjançant mitges canyes
realitzades sobre llit de formigó formant pendent.

e) indicis de sulfurs;
f) feble valor del potencial redox: valor inferior a +100 mV.

6.5.2
POUS
Si són fabricats "in situ", es construiran amb fàbrica de maó massís d'1 peu de gruix que anirà arrebossada i

En aquest cas, es podrà evitar la seva acció mitjançant l'aportació de terres químicament neutres o de reacció

brunyida interiorment. Es donarà suport sobre solera de formigó H‐100 de 20 cm de gruix i es cobrirà amb

bàsica (per addició de calç), emprant tubs amb revestiments especials i emprant proteccions exteriors

una tapa hermètica de ferro fos. Els prefabricats tindran unes prestacions similars.

mitjançant fundes de film de polietilè.

En aquest últim cas, s'utilitzarà tub de PE de 0,2 mm de gruix i de diàmetre superior al tub de fosa. Com a

6.5.3
SEPARADORS
Si són fabricats "in situ", es construiran amb fàbrica de maó massís d'1 peu de gruix que anirà arrebossada i

complement, s'utilitzarà filferro d'acer amb recobriment plastificador i tires adhesives de film de PE d'uns 50

brunyida interiorment. Es donarà suport sobre solera de formigó H‐100 de 20 cm de gruix i es cobrirà amb

mm d'ample.

una tapa hermètica de ferro fos, practicable.

La protecció de la canonada es realitzarà durant el seu muntatge, mitjançant un primer tub de PE que servirà

En el cas que el separador es construeixi en formigó, el gruix de les parets serà com a mínim de 10 cm i la

de fonament al tub de fosa i anirà col∙locat al llarg d'aquest deixant al descobert els seus extrems i un segon

solera de 15 cm.

tub de 70 cm de longitud, aproximadament, que farà de funda de la unió.
Quan s'exigeixi per les condicions d'evacuació s'utilitzarà un separador amb dues etapes de tractament: en la
6.5

EXECUCIÓ DELS ELEMENTS DE CONNEXIÓ DE LES XARXES SOTERRADES

6.5.1
ARQUETES.
Si són fabricades "in situ" podran ser construïdes amb fàbrica de maó massís de mig peu de gruix, arrebossada

primera es realitzarà un pou separador de fang, on es dipositaran les matèries gruixudes, en la segona es farà
un pou separador de greixos, cau a fons del mateix les matèries lleugeres.

i brunyida interiorment, es recolzaran sobre una solera de formigó H‐100 de 10 cm de gruix i es cobriran amb

En tot cas, han d'estar dotats d'una eficaç ventilació, que es realitzarà amb tub de 100 mm, fins a la coberta

una tapa de formigó prefabricat de 5 cm de gruix. El gruix de les realitzades amb formigó serà de 10 cm. La

de l'edifici.

tapa serà hermètica amb junt de goma per evitar el pas d'olors i gasos.
El material de revestiment serà inatacable podrà realitzar per mitjà materials ceràmics o vidriats.
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El conducte d'alimentació al separador portarà un sifó tal que la seva generatriu inferior estigui a 5 cm sobre
el nivell de l'aigua al separador sent de 10 cm la distància del primer envà interior al conducte d'arribada.
Aquests seran inamovibles sobresortint 20 cm del nivell d'olis i tenint, com a mínim, uns altres 20 cm d'alçada
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7.2
DISPOSITIUS D’ELEVACIÓ I CONTROL
Les bombes tindran un disseny que garanteixi una protecció adequada contra les matèries sòlides en
suspensió a l'aigua.

mínima submergida. La seva separació entre si serà, com a mínim, l'amplada total del separador de greixos.
Els conductes d'evacuació seran de gres vidriat amb un pendent mínim del 3% per facilitar una ràpida
evacuació a la xarxa general.

Per controlar la marxa i parada de la bomba s'utilitzaran interruptors de nivell, instal∙lats en els nivells alt i
baix respectivament. S'instal∙larà a més un nivell d'alarma per sobre del nivell superior i un altre de seguretat
per sota del nivell mínim.

7.

EXECUCIÓ DELS SISTEMES D’ELEVACIÓ I BOMBEIG

7.1
DIPÒSIT DE RECEPCIÓ
El dipòsit acumulador d'aigües residuals ha de ser de construcció estanca per evitar la sortida de males olors i
estarà dotat d'una canonada de ventilació amb un diàmetre igual a la meitat del de connexió de servei i com a
mínim de 80 mm.

Tindrà, preferiblement, en planta una superfície de secció circular, per evitar l'acumulació de dipòsits sòlids.

Ha de quedar un mínim de 10 cm entre el nivell màxim de l'aigua en el dipòsit i la generatriu inferior de la
canonada de connexió de servei, o de la part més baixa de les generatrius inferiors de les canonades de
connexió de servei, per evitar la seva inundació i permetre la circulació de l'aire.

Es deixaran a mínim 20 cm entre el nivell mínim de l'aigua al dipòsit i el fons perquè la boca d'aspiració de la
bomba estigui sempre submergida, encara que aquesta cota podrà variar segons requisits específics del
fabricant.

L'alçada total serà d'almenys 1 m, a la qual caldrà afegir la diferència de cota entre el nivell del sòl i la
generatriu inferior de la canonada, per obtenir la profunditat total del dipòsit.

Quan s'utilitzin bombes de tipus submergible, s'allotjaran en una fossa per reduir la quantitat d'aigua que
queda per sota de la boca d'aspiració. La mateixa forma pot tenir el fons del tanc quan hi hagi dues càmeres,
una per a rebre les aigües (fossa humida) i una altra per allotjar les bombes (fossa seca).

Si les bombes són dos o més, es multiplicarà proporcionalment el nombre d'interruptors. S'afegirà, a més un
dispositiu per alternar el funcionament de les bombes per tal de mantenir‐les en el mateix estat d'ús, amb un
funcionament de les bombes seqüencial.

Quan hi hagi risc de flotació dels equips, aquests es fixaran a l'allotjament per evitar aquest risc. En cas
d'existència de fossa seca, aquesta ha de disposar d'espai suficient perquè hi hagi, almenys, 600 mm voltant i
per sobre de les parts o components que puguin necessitar manteniment. Igualment, se li dotarà d'embornal
de com a mínim 100 mm de diàmetre, ventilació adequada i il∙luminació mínima de 200 lux.

Totes les connexions de les canonades del sistema de bombeig i elevació estaran dotades dels elements
necessaris per a la no transmissió de sorolls i vibracions. El dipòsit de recepció que contingui residus fecals no
estarà integrat en l'estructura de l'edifici.

A l'entrada de l'equip es disposarà una clau de tall, així com a la sortida i després de la vàlvula de retenció. No
es realitzarà cap connexió a la canonada de descàrrega del sistema. No es connectarà la canonada de
descàrrega a baixant de qualsevol tipus. La connexió amb el col∙lector de desguàs es farà sempre per gravetat.
En la canonada de descàrrega no es col∙locaran vàlvules d'aireig.

8.

CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS APARELLS SANITARIS

8.1
GENERALITATS
Els aparells sanitaris es defineixen per les següents característiques:
‐ Funció que compleixen.

El fons del tanc ha de tenir un pendent mínim del 25%.

‐ Model del fabricant.
‐ Dimensions.

El cabal d'entrada d'aire al tanc ha de ser igual al de la bomba.
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de la superfície de fosa, per l'adherència total de l'esmalt, així com el seu coeficient de dilatació i elasticitat.
Aquestes característiques seran definides per l'autor del Projecte en els documents: Mesuraments, Plec de
Condicions Particulars i Plànols. En qualsevol cas, abans del lliurament en obra dels aparells sanitaris,

‐ Acer inoxidable. S'utilitzen acers al crom‐niquel, molt utilitzat en aigüeres, amb gruixos variables.

l'empresa instal∙ladora haurà de subministrar mostres dels aparells per obtenir l'aprovació escrita per part de
la DO.
8.2
MATERIALS
Els materials emprats en la fabricació dels aparells sanitaris han de ser resistents als canvis de temperatura,

‐ Pedra artificial. És un formigó format per ciments que poden portar colorants, xineses i sorres procedents de
pedres

artificials

(granits,

marbre,

etc),

sotmesos

posteriorment

a

un

acurat

poliment.

els impactes i l'acció dels àcids. Quan l'aparell sigui acabat amb un esmalt, aquest haurà d'estar perfectament

‐ Marbre. S'obté a partir d'un bloc de marbre, que es llaura fins a obtenir l'aparell sanitari, polint‐lo finalment.

adherit al material de suport.

Ha de ser un marbre de qualitat, homogeni, de gra fi i sense esquerdes, falles ni pèls.

Els materials emprats en la fabricació dels aparells seran els següents:

‐ Plàstics. Estan començant a irrompre en alguns tipus d'aparells per a usos concrets, utilitzant‐se com
materials més idonis el metacrilat i les fibres de vidre amb resines de polièster, mitjançant model, sense bé

‐ Porcellana vitrificada, cuita a temperatura superior a 1.300 º C, utilitzada per a aparells sanitaris de petites

aquests materials pateixen, en general, de falta de duresa superficial, per el que el seu aspecte ràpidament es

dimensions, com lavabos, bidets, plats de dutxa, etc. La porcellana serà duríssima, compacta, impermeable en

deteriora pel ratllat.

tot el seu gruix, amb soldadura perfecta entre la massa i la superfície d'esmalt, que forma un cos únic,
resultant de la vitrificació de caolí, quars, pedrenyal i feldspat, amb altres materials especials. Després

8.3

APARELLS SANITARIS

pateixen una cocció progressiva i prolongada a temperatures superiors als 1.300 º C, també dues vegades: la
primera per al pa de pessic i la segona per a la peça ja acabada.

Banyeres i dutxes
És l'aparell sanitari adequat per al rentat del cos sencer, sent més higiènica la dutxa que el bany. Cal distingir

‐ Gres aporcellanat, cuita a temperatura sobre els 1.300 º C, apte per a aparells de grans dimensions, com

entre banyera completa i mig bany, i la banyera d'assentament o bany‐seient. Hi ha diversos variants, com

banyeres, urinaris verticals, etc. El gres és una pasta formada per un gruix de carcassa de argila porosa i

banyera‐hidromassatge,

granulada, revestit amb una capa de terra cuita en blanc o de material de porcellana, al seu torn recoberta

La

amb una capa d'esmalt.

Són recomanables les de fosa i xapa d'acer esmaltada. Duran presa de terra segons REBT.

‐ Pisa esmaltada. És un perfeccionament de la pisa de fang, formada per una pasta blanca, relativament dura

Lavabos

que, de vegades, la hi denomina impròpiament porcellana opaca o semiporcellana. Està constituïda per una

Hi ha una varietat i gammes molt diverses, que van des del petit rentamans, fins els de doble si. Existeixen de

massa porosa en què els principals components són el caolí, feldspat, quars i argila corrent. Les pasta es cou

pedestal

dues vegades, la segona d'elles, després d'aplicar una subtil capa d'esmalt, i totes dues a unes temperatures

La

al voltant dels 1.000 º C. El material resultant és una capa d'esmalt sobreposada a una massa porosa i

Es fabriquen en porcellana vitrificada, gres, marbre i acer esmaltat, sent poc recomanables els de pisa i

absorbent.

porcellana esmaltada.

banyera

(per

capacitat

porta

a
és

circular,
tap

suport
fins

al

de

a

desguàs

terra),

sobreeixidor

i

tipus
i

sobreeixidor,

mural
la

vàlvula

etc.
plat

el

(suport

en

cartel)

de

desguàs

de

i

mínima

dutxa

sobre
de

no.

taulell.
30

‐ Fosa esmaltada. És una fosa grisa, amb 3 ‐ 5% de C., que porta soldada una capa de porcellana esmaltada,
aplicant‐se cuit en dues capes successives, fins aconseguir el gruix desitjat. És molt important la desoxidació
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Inodors i plaques turques
Són la peça més important en la higienització de les cambres de bany i lavabo. En ells, la tassa i el sifó formen

La pica de doble si pot portar desguàs únic i independent, si bé, lògicament les sortides del si són

una

independents, estant equipats d'un sobreeixidor, tap i cadeneta.

sola

peça,

distingint

els

de

sortida

vertical

i

els

de

sortida

horitzontal

i

obliqua.

És un element important del mateix el sistema de neteja i evacuació de residus, podent fer‐se per cisterna
alta, tanc baix o fluxòmetre.

Es fabriquen de fosa esmaltada, acer esmaltat, gres, porcellana vitrificada, acer inoxidable i matèries

La cisterna alta s'usa cada vegada menys i consisteix en la caiguda lliure d'un volum d'aigua de 8 a 10 litres,

plàstiques.

col∙locat a una alçada de 1,5 a 2 metres, produint l'arrossegament dels residus sòlids amb facilitat.
El tanc baix, situat justament sobre de la tassa, produeix una descàrrega de 12 a 15 l, per la seva poc desnivell.

Urinaris

La sortida es fa turbulenta per realitzar l'arrossegament de la matèria sòlida.

Hi ha de dos tipus: urinari mural i penjoll. Se solen col∙locar en bateria en locals d'ús públic.

Fluxòmetre

Es fabriquen en porcellana vitrificada, pisa, gres i fosa esmaltada.

La vàlvula de descàrrega (fluxòmetre), produeix un fort cabal d'uns 2 l / s, però, perquè sigui eficaç, precisa
una

pressió

mínima

i

el

temps

que

dura

la

descàrrega

és

a

voluntat

de

l'usuari.

Els murals es componen per diferents peces que s'acoblen en el seu muntatge i separadors que aïllen els uns

Entre els avantatges que presenta, podem destacar les següents:

dels altres en col∙locar en bateria.

‐ Ocupa menys espai que les cisternes.

El sistema de neteja pot ser amb vàlvula individual manual o amb dipòsit col∙lectiu de descàrrega intermitent i

‐ Són d'aspecte i acabat més agradable i estètic.

automàtica, sent la disposició més adequada per urinaris públics.

‐ Menys sorollós que la cisterna alta.
‐ Es pot utilitzar immediatament després del seu ús.

Bidet

‐ No produeix inundacions.

Es fabriquen en porcellana vitrificada i en pisa (aquests últims poc recomanables), mesurant la seva capacitat

‐ Sempre que el seu ús sigui racional, economitzen aigua.

fins al sobreeixidor. Sempre han d'anar dotats d'aigua freda i calenta.

Entre els inconvenients, destacarem:

Abocador

‐ El seu elevat cabal cal una xarxa de major diàmetre.

Aquest aparell sanitari té la seva utilitat per a edificis molt singulars (hospitals, oficines, etc), com a element

‐ La pressió residual ha de ser major que en una aixeta normal, cosa que obliga gairebé sempre a disposar una

per l'abocament d'aigües residuals amb elements indissolubles (papers, cotons, etc), sent d'escassa utilitat en

instal∙lació independent, amb el consegüent encariment.

edificis

‐ Produeix un descens de la línia piezomètrica, quan coincideixen diverses descàrregues al mateix temps.

Ha de portar una reixeta d'acer inoxidable, sifó incorporat i vàlvula de sortida de gran diàmetre, podent

‐ Perill de cops d'ariet.

netejar

La seva utilització pot ser indistinta per inodors com plaques turques

En general, es fabriquen en porcellana vitrificada, gres porcellana o fosa esmaltada.

d'habitatges.

amb

descàrregues

similars

als

inodors

(cisternes,

tancs

o

fluxors).

Aigüeres
Es defineixen pel nombre de sinus i si porten o no escorreplats, distingint entre els fabricats amb material
ceràmic, acer inoxidable i material plàstic.
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Safareig

‐ Safareig: 80 a 85 cm.

Aquest aparell sanitari va cedint la seva utilització, a causa de les màquines rentadores. Les seves

‐ Banyera: 60 cm com a màxim.

dimensions geomètriques són molt variables, va proveït de batidor (ondulacions amb pendent)

El fons del plat de la dutxa o de la banyera s'instal∙larà a una alçada sobre el sòl tal que el pendent de

l'amplada no ha de ser inferior a 40 cm.

la canonada de desguàs no sigui inferior al 2%.
L'alçada de muntatge, mesurada des del fons del plat de dutxa o banyera, de les aixetes per a la

Es fabriquen en fosa esmaltada, pisa vitrificada i pedra artificial. La seva capacitat es mesura fins a li

dutxa quedarà com segueix:

sobreeixidor.
‐ Vàlvules: 1 a 1,2 m.
Font
Són

‐ Ruixador: 1,90 a 2,10 m.
adequades

en

edificis

públics

o

semipúblics

(oficines,

escoles,

etc).
Per al muntatge dels aparells i els seus accessoris s'han de seguir les instruccions facilitades pel

És molt important‐hi les condicions higièniques de l'aixeta, el qual donarà un raig inclinat que

fabricant.

permeti beure sense necessitat de got i sense donar suport a la boca en ell.
8.3.2

Tindrà sobreeixidor i sortida de fàcil regulació. Es fabriquen de porcellana vitrificada, gres, pedra
artificial i acer inoxidable. Modernament es combinen amb un refredador elèctric, proporcionant
l'aigua

5PROTECCIÓ I NETEJA

Els aparells sanitaris s'han de manejar en obra amb molt de compte i quedaran protegits durant la
construcció, abans i després del muntatge, contra cops.

fresca.
Així mateix, s'haurà d'evitar l'entrada de brutícia i runes en el recipient dels aparells i en les

8.3.1

MUNTATGE

obertures de desguàs i sobreeixidor.

Els aparells sanitaris s'instal∙laran perfectament anivellats i aplomats, en els llocs indicats en els
Plànols, havent de presentar plànols de detall a escala 1:20 o superior.

Un cop acabada l'obra i abans del lliurament provisional, l'empresa instal∙ladora haurà de netejar
perfectament tots els aparells sanitaris, eliminant, a més, les proteccions amb les que vénen de

Les alçades de muntatge sobre el nivell del pis acabat, sempre i quan en els Plànols de detall no

fàbrica, sense utilitzar productes àcids o abrasius.

s'indiqui una altra mesura, seran les següents:
La DO rebutjarà qualsevol aparell que, segons ell, presenti imperfeccions en l'esmalt o color, fissures,
‐ Lavabo: 78‐82 cm.

trencaments, etc.

‐ Pica: 85 a 90 cm.
‐ Abocador: 65 a 70 cm.
‐ Inodor (sense seient): 36 a 40 cm.
‐ Bidet: 38 a 40 cm.
‐ Urinari de paret (vora): 55 a 65 cm.

PLEC DE CONDICIONS INSTAL∙LACIÓ DE SANEJAMENT

8.3.3

COMPROVACIONS

Quan l'aparell arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment de la
normativa en vigor, nacional o estrangera, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les
seves característiques aparents.
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2. PROVES D'ESTANQUITAT TOTAL
Les proves s'han de fer sobre el sistema total, bé d'una sola vegada o per parts podran segons les

‐ Danys, imperfeccions i neteja.

prescripcions següents.

‐ Alçada de muntatge i anivellament.
‐ Fixació a paraments.

3. PROVA AMB AIGUA

‐ Situació de les aixetes.

La prova amb aigua s'efectuarà sobre les xarxes d'evacuació d'aigües residuals i pluvials. Per a això,

‐ Connexions hidràuliques.

es taparan tots els terminals de les canonades d'evacuació, excepte els de coberta, i s'omplirà la

‐ Connexió a les xarxes de desguàs i ventilació.

xarxa amb aigua fins a vessar.

Proves

La pressió a la qual ha d'estar sotmesa qualsevol part de la xarxa no ha de ser inferior a 0,3 bar, ni
superar el màxim de 1 bar.

1. PROVES D'ESTANQUITAT PARCIAL
Es realitzaran proves d'estanqueïtat parcial descarregant cada aparell aïllat o simultàniament,
verificant els temps de desguàs, els fenòmens de sifonat que es produeixin en el mateix aparell o en

Si el sistema tingués una alçada equivalent més alta d'1 bar, s'efectuaran les proves per fases,
subdividint la xarxa en parts en sentit vertical.

els altres connectats a la xarxa, sorolls en desguassos i canonades i comprovació de tancaments
hidràulics.

No s'admetrà que quedi en el sifó d'un aparell una alçada de tancament hidràulic inferior a 25 mm.

Si es prova la xarxa per parts, es farà amb pressions entre 0,3 i 0,6 bar, suficients per detectar fuites.

Si la xarxa de ventilació està realitzada en el moment de la prova, se li sotmetrà al mateix règim que
la resta de la xarxa d'evacuació.

Les proves de buidat es realitzaran obrint les aixetes dels aparells, amb els cabals mínims considerats

La prova es donarà per acabada només quan cap de les unions acusin pèrdua d'aigua.

per a cada un d'ells i amb la vàlvula de desguàs així mateix oberta, no s'acumularà aigua en l'aparell
en el temps mínim d'1 minut.

4. PROVA AMB AIRE
La prova amb aire es realitzarà de forma semblant a la prova amb aigua, llevat que la pressió a què

A la xarxa horitzontal es provarà cada tram de canonada, per garantir la seva estanquitat introduint

se sotmetrà la xarxa serà entre 0,5 i 1 bar com a màxim.

aigua a pressió (entre 0,3 i 0,6 bar) durant deu minuts.
Aquesta prova es considerarà satisfactòria quan la pressió es mantingui constant durant tres minuts.
Les arquetes i pous de registre se sotmetran a idèntiques proves omplint‐los prèviament d'aigua i
observant si s'adverteix o no un descens de nivell.

5. PROVA AMB FUM
La prova amb fum s'ha d'efectuar sobre la xarxa d'aigües residuals i la seva corresponent xarxa de

S'han de controlar al 100% les unions, entroncaments i / o derivacions.
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residus les canalitzacions que tinguin les característiques específiques establertes en les normes
següents:

La introducció del producte es farà per mitjà de màquines o bombes i s'efectuarà en la part baixa del

a) Canonades de fosa segons normes UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000.

sistema, des de diferents punts si és necessari, per inundar completament el sistema, després

b) Canonades de PVC segons normes UNE EN 1329‐1:1999, UNE EN 1401‐1:1998, UNE EN 1453‐

d'haver omplert amb aigua tots els tancaments hidràulics.

1:2000, UNE EN 1456‐1:2002, UNE EN 1566‐1:1999.
c) Canonades de polipropilè (PP) segons norma UNE EN 1852‐1:1998.

Quan el fum comenci a aparèixer pels terminals de coberta del sistema, es taparan aquests a fi de

d) Canonades de gres segons norma UNE EN 295‐1:1999.

mantenir una pressió de gasos de 250 Pa

e) Canonades de formigó segons norma UNE 127010:1995 EX.

El sistema ha de resistir durant el seu funcionament fluctuacions de ± 250 Pa, per a les quals ha estat
dissenyat, sense pèrdua d'estanqueïtat en els tancaments hidràulics.
9.

MATERIALS DELS PUNTS DE CAPTACIÓ

La prova es considerarà satisfactòria quan no es detecti presència de fum i olors a l'interior de

9.1

l'edifici.

Seran llisos i d'un material resistent a les aigües evacuades, amb un gruix mínim de 3 mm.

Productes de construcció

9.2

SIFONS

Calderetes

Podran ser de qualsevol material que reuneixi les condicions d'estanquitat, resistència i perfecte
1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS MATERIALS
De forma general, les característiques dels materials definits per a aquestes instal∙lacions seran:

a) Resistència a la forta agressivitat de les aigües a evacuar.
b) Impermeabilitat total a líquids i gasos.
c) Suficient resistència a les càrregues externes.
d) Flexibilitat per poder absorbir els seus moviments.
e) Llisor interior.
f) Resistència a l'abrasió.
g) Resistència a la corrosió.
h) Absorció de sorolls, produïts i transmesos.

2. MATERIALS DE LES CANALITZACIONS
Acord amb el que ja establert, es consideren adequades per a les instal∙lacions d'evacuació de
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acoblament als materials de coberta, terrassa o pati.
10.

CONDICIONS DELS MATERIALS DELS ACCESSORIS

Compliran les condicions següents:
a) Qualsevol element metàl∙lic o no que sigui necessari per a la perfecta execució d'aquestes
instal∙lacions reunirà quant al seu material, les mateixes condicions exigides per a la canalització en
què s'insereixi.
b) Les peces de fosa destinades a tapes, embornals, vàlvules, etc., compliran les condicions exigides
per a les canonades de fosa.
c) Les brides, bagues i altres elements destinats a la fixació de baixants seran de ferro metal∙litzat o
galvanitzat.
d) Quan es tracti de baixants de material plàstic s'intercalarà, entre l'abraçadora i la baixant, un
maneguet de plàstic.
e) Igualment compliran aquestes prescripcions totes les ferramentes que s'utilitzin en l'execució,
com ara esglaons de pous, femelles i brides de pressió en les tapes de registre, etc.
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Manteniment i conservació
Per a un correcte funcionament de la instal∙lació de sanejament, s'ha de comprovar periòdicament
l'estanquitat general de la xarxa amb els seus possibles fugues, l'existència d'olors i el manteniment
de la resta d'elements.

Es revisaran i desembussaran els sifons i vàlvules, cada vegada que es produeixi una disminució
apreciable del cabal d'evacuació, o hi hagi obstruccions.
Cada 6 mesos es netejaran els embornals de locals humits i cobertes transitables, i els caixes
sifòniques. Els embornals i calderetes de cobertes no transitables es netejaran, com a mínim, un cop
l'any.
Un cop l'any es revisaran els col∙lectors suspesos, es netejaran les arquetes bunera i la resta de
possibles elements de la instal∙lació com ara pous de registre, bombes d'elevació.

Cada 10 anys es procedirà a la neteja d'arquetes de peu de baixant, de pas i sifòniques o abans si
s'apreciessin olors.

Cada 6 mesos es netejarà el separador de greixos i fangs si aquest existís.

Es mantindrà l'aigua permanentment en els embornals, caixes sifòniques i sifons individuals per
evitar males olors, així com es netejaran els de terrasses i cobertes.
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PC 5.05 PLEC DE CONDICIONS INSTAL∙LACIÓ CLIMATITZACIÓ
A part de les condicions tècniques exposades a continuació, s’han de complir les condicions específiques del
PLEC DE CONDICIONS PER A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES INSTAL∙LACIONS DEL CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
que s’adjunten en aquest projecte.

1.

GENERALITATS

La instal∙lació s'ajustarà en tots els seus punts al contingut del present Projecte, queda prohibida qualsevol
modificació sense l'autorització feta per escrit del Director d'Obra. Tots els equips que s'utilitzen en la
instal∙lació,

caldrà que responguin a les característiques tècniques de models autoritzats per l'Organisme

PLEC DE CONDICIONS

2.5
RADIADORS I CONVECTORS
Compliran amb el contingut de la IT 04 del RITE.

2.6
ALTRES EQUIPS
La resta d'equips no mencionats en els apartats anteriors, caldrà que s'adaptin a la ITE‐04 del RITE.

2.7
AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES
Caldrà aïllar totes les canonades que discorren pels locals no calefactats. S'utilitzarà un aïllament tèrmic
que compleixi les especificacions de la ITE 04.6 de la norma UNE 100 171 i especialment l’apèndix 3.1 del
RITE.

Competent del Ministeri d'Indústria i Energia.
2.8
XEMENEIA I CONDUCTE DE FUMS
Es construirà d'acord amb el contingut de la ITE.04.5 del RITE. I el que específica la norma UNE 123 001.

2.
2.1

ESPECIFICACIONS PARTICULARS DELS APARELLS

3.

CONDICIONS QUE HA DE TENIR L'EMPRESA INSTAL∙LADORA

L'Empresa que realitzarà la instal∙lació, complirà amb la condició i qualificació Empresarial d'Empresa

CALDERA I EL CREMADOR

Instal∙ladora, concedida pel Ministeri d'Indústria i Energia. L'Empresa Instal∙ladora serà responsable de la
La caldera a instal∙lar és de marca i model degudament homologada i complirà el contingut de la IT
1.2.4.1 i 1.3.4.1 del RITE i amb la norma UNE corresponent

referida a Calderes per instal∙lació de

calefacció.

bona marxa dels treballs de la instal∙lació que es portaran a terme, d'acord amb les Normes de qualitat
pròpies del Sector.
Serà responsable del seu personal en quan a possibles accidents, i de possibles perjudicis a terceres
persones durant l'execució dels treballs. Caldrà està al corrent en el pagament de Càrregues Socials, Segurs

2.2

ACUMULADOR D'AIGUA CALENTA

Socials i altres obligacions exigides per la Legislació Laboral Vigent. Facilitarà al Director d'Obra, quants

L'acumulació a instal∙lar és de marca i model homologat i complirà la ITE.02.5 del RITE.

aclariments li sol∙liciti sobre la marxa dels treballs i estarà a les seves ordres en qualsevol moment.

2.3

4.

ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL

RECLAMACIONS CONTRA EL DIRECTOR D'OBRA

Les reclamacions seran realitzades davant la propietat, a través de la mateixa si són de caràcter econòmic.
Compliran amb el contingut de la IT 1.2.4.3 del RITE.

Contra disposicions de tipus tècnic o facultatiu, no s'acceptarà cap tipus de reclamació.

Els termòstats aniran col∙locats en una paret del local, a 1,5 m. del terra, no estan exposats a la calor de la
radiació solar, làmpades, corrents d’aire provinents de finestres, ventiladors, etc. Tindran una escala tal que el

5.

punt d’ajustament estigui en el centre entre 10 i 30ºC.

El Director d'Obra podrà ordenar l'enderroc de qualsevol part defectuosa de la instal∙lació, així també la

TREBALLS DEFECTUOSOS

substitució d'elements defectuosos, sense dret a cap compensació econòmica.
2.4

CANONADES, VÀLVULES I ACCESSORIS

Compliran amb el contingut de la IT 1.2.4.2.1, IT1.2.4.2.7, IT 1.3.4.2 i IT 2.2 del RITE i de les normes UNE
afectades.
El Vas d'expansió és de marca i model degudament homologat.
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6.

DIRECCIÓ DELS TREBALLS

Tota la direcció dels treballs serà efectuada pel Director d'Obra.
Article 18. Condicions dels equips i materials. 1 . 1. Els equips i materials que s'incorporin amb caràcter permanent als
edificis, en funció del seu ús previst, duran el marcat CE, sempre que s'hagi establert la seva entrada en vigor, de
conformitat amb la normativa vigent. 2. La certificació de conformitat dels equips i materials, amb els reglaments
aplicables i amb la legislació vigent, es realitzarà mitjançant els procediments establerts en la normativa corresponent.
S'acceptaran les marques, segells, certificacions de conformitat o altres distintius de qualitat voluntaris, legalment
concedits en qualsevol Estat membre de la Unió Europea, en un Estat integrant de l'Associació Europea de Lliure Comerç
que sigui part contractant de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, o a Turquia, sempre que es reconegui per
l'Administració pública competent que es garanteixen un nivell de seguretat de les persones, els béns o el medi ambient,
equivalent a les normes aplicables a Espanya. 2 . 3. S'acceptaran, per a la seva instal∙lació i ús en els edificis subjectes a
aquest reglament, els productes procedents d'altres Estats membres de la Unió Europea o d'un Estat integrant de
l'Associació Europea de Lliure Comerç que sigui part contractant de l'Espai Econòmic Europeu, o de Turquia que
compleixin l'exigit en l'apartat 2 d'aquest article. CAPÍTOL IV Condicions per a l'execució de les instal∙lacions tèrmiques
Article 19. Generalitats. 1 . 1. L'execució de les instal∙lacions subjectes a aquest RITE es realitzarà per empreses
instal∙ladores autoritzades. 2 . 2. L'execució de les instal∙lacions tèrmiques que requereixi la realització d'un projecte,
d'acord amb l'article 15, ha d'efectuar‐se sota l'adreça d'un tècnic titulat competent, en funcions de director de la
instal∙lació. 3 . 3. L'execució de les instal∙lacions tèrmiques es portarà a terme amb subjecció al projecte o memòria
tècnica, segons correspongui, i s'ajustarà a la normativa vigent i a les normes de la bona pràctica. 4 . 4. Les
preinstalaciones, enteses com instal∙lacions especificades però no muntades parcial o totalment, han de ser executades
d'acord al projecte o memòria tècnica que les va dissenyar i dimensionó. 5 . 5. Les modificacions que es poguessin
realitzar al projecte o memòria tècnica s'autoritzaran i documentaran, per l'instal∙lador autoritzat o el director de la
instal∙lació, quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva, prèvia conformitat de la propietat. 6 . 6. L'instal∙lador
autoritzat o el director de la instal∙lació, quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva, realitzaran els controls
relatius a: a) control de la recepció en obra d'equips i materials; b) control de l'execució de la instal∙lació; c) control de la
instal∙lació acabada. Article 20. Recepció en obra d'equips i materials. 1. Generalitats: a) El control de recepció té per
objecte comprovar que les característiques tècniques dels equips i materials subministrats satisfan l'exigit en el projecte
o memòria tècnica mitjançant: i. control de la documentació dels subministraments; ii. control mitjançant distintius de
qualitat, en els termes de l'article 18.3 d'aquest reglament; iii. control mitjançant assajos i proves. b) En el plec de
condicions tècniques del projecte o en la memòria tècnica s'indicaran les condicions particulars de control per a la
recepció dels equips i materials de les instal∙lacions tèrmiques. c) L'instal∙lador autoritzat o el director de la instal∙lació,
quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva, han de comprovar que els equips i materials rebuts: i. corresponen
als especificats en el plec de condicions del projecte o en la memòria tècnica; ii. disposen de la documentació exigida; iii.
compleixen amb les propietats exigides en el projecte o memòria tècnica; iv. han estat sotmesos als assajos i proves
exigits per la normativa en vigor o quan així s'estableixi en el plec de condicions. 2. Control de la documentació dels
subministraments. L'instal∙lador autoritzat o el director de la instal∙lació, quan la participació d'aquest últim sigui
preceptiva, verificaran la documentació proporcionada pels subministradors dels equips i materials que lliuraran els
documents d'identificació exigits per les disposicions d'obligat compliment i pel projecte o memòria tècnica. En qualsevol
cas, aquesta documentació comprendrà almenys els següents documents: a) documents d'origen, fulla de
subministrament i etiquetatge; b) còpia del certificat de garantia del fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de
juliol, de garanties en la venda de béns de consum; c) documents de conformitat o autoritzacions administratives
exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcat CE, quan sigui pertinent, d'acord amb les
disposicions que siguin transposició de les directives europees que afectin als productes subministrats. 1 . 3. Control de
recepció mitjançant distintius de cali‐doneu.?L'instal∙lador autoritzat i el director de la instal∙lació, quan la participació
d'aquest últim sigui preceptiva, verificaran que la documentació proporcionada pels subministradors sobre els distintius
de qualitat que ostentin els equips o materials subministrats, que assegurin les característiques tècniques exigides en el
projecte o memòria tècnica sigui correcta i suficient per a l'acceptació dels equips i materials emparats per ella. 2 . 4.
Control de recepció mitjançant assajos i prue‐bas.?Per a verificar el compliment de les exigències tècniques del RITE, pot
ser necessari, en determinats casos i per a aquells materials o equips que no estiguin obligats al marcat CE corresponent,
realitzar assajos i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l'especificat
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en el projecte o memòria tècnica o ordenat per l'instal∙lador autoritzat o el director de la instal∙lació, quan la participació
d'aquest últim sigui preceptiva.
Article 21. Control de l'execució de la instal∙lació. 1 . 1. El control de l'execució de les instal∙lacions es realitzarà d'acord
amb les especificacions tècniques del projecte o memòria tècnica, i les modificacions autoritzades per l'instal∙lador
autoritzat o el director de la instal∙lació, quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva. 2 . 2. Es comprovarà que
l'execució de l'obra es realitza d'acord amb els controls establerts en el plec de condicions tècniques. 3 . 3. Qualsevol
modificació o replanteig a la instal∙lació que pogués introduir‐se durant l'execució de la seva obra, ha de ser reflectida en
la documentació de l'obra. Article 22. Control de la instal∙lació acabada. 1 . 1. En la instal∙lació acabada, bé sobre la
instal∙lació en el seu conjunt o bé sobre les seves diferents parts, han de realitzar‐se les comprovacions i proves de servei
previstes en el projecte o memòria tècnica o ordenades per l'instal∙lador autoritzat o el director de la instal∙lació, quan la
participació d'aquest últim sigui preceptiva, les previstes en la IT 2 i les exigides per la normativa vigent. 2 . 2. Les proves
de la instal∙lació s'efectuaran per l'empresa instal∙ladora, que disposarà dels mitjans humans i materials necessaris per a
efectuar les proves parcials i finals de la instal∙lació, d'acord als requisits de la IT 2 . 3 . 3. Totes les proves s'efectuaran en
presència de l'instal∙lador autoritzat o del director de la instal∙lació, quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva,
qui ha de donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts. 1 . 4. Els resultats de les
diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemas, passaran a formar part de la documentació
final de la instal∙lació. 2 . 5. Quan per a estendre el certificat de la instal∙lació sigui necessari disposar d'energia per a
realitzar proves, se sol∙licitarà, a l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves per
l'instal∙lador autoritzat o pel director de la instal∙lació als quals es refereix aquest reglament, i sota la seva
responsabilitat. Article 23. Certificat de la instal∙lació. 1 . 1. Una vegada finalitzada la instal∙lació, realitzades les proves de
posada en servei de la instal∙lació que s'especifiquen en la IT 2, amb resultats satisfactoris, l'instal∙lador autoritzat i el
director de la instal∙lació, quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva, subscriuran el certificat de la instal∙lació. 2
. 2. El certificat, segons model establert per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, tindrà com a mínim el
contingut següent: a) identificació i dades referents a les seves principals característiques tècniques de la instal∙lació
realment executada; b) identificació de l'empresa instal∙ladora, instal∙lador autoritzat amb carnet professional i del
director de la instal∙lació, quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva; c) els resultats de les proves de posada en
servei realitzades d'acord amb la IT 2 . d) declaració expressa que la instal∙lació ha estat executada d'acord amb el
projecte o memòria tècnica i que complix amb els requisits exigits pel RITE. CAPÍTOL V . Condicions per a la posada en
servei de la instal∙lació Article 24. Posada en servei de la instal∙lació. 1. Per a la posada en servei d'instal∙lacions
tèrmiques, tant de nova planta com de reforma de les existents, a les quals es refereix l'article 15.1.a) i b), serà necessari
el registre del certificat de la instal∙lació en l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma on radiqui la instal∙lació, per a
això l'empresa instal∙ladora ha de presentar al mateix la següent documentació: a) projecte o memòria tècnica de la
instal∙lació realment executada; b) certificat de la instal∙lació; c) certificat d'inspecció inicial amb qualificació acceptable,
quan sigui preceptiu. 1 . 2. Les instal∙lacions tèrmiques a les quals es refereix l'article 15.1.c) no precisaran acreditació del
compliment reglamentari davant l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma. 2 . 3. Una vegada comprovada la
documentació aportada, el certificat de la instal∙lació serà registrat per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma,
podent a partir d'aquest moment realitzar la posada en servei de la instal∙lació. 3 . 4. La posada en servei efectiu de les
instal∙lacions estarà supeditada, si escau, a l'acreditació del compliment d'altres reglaments de seguretat que l'afectin i a
l'obtenció de les corresponents autoritzacions. 1 . 5. No es tindrà per vàlida l'actuació que no reuneixi els requisits exigits
pel RITE o que es refereixi a una instal∙lació amb deficiències tècniques detectades pels serveis d'inspecció de
l'Administració o dels organismes de control, en tant no es resolguin degudament tals manques o es corregeixin les
deficiències tècniques assenyalades. 2 . 6. En cap cas, el fet que un certificat d'instal∙lació es doni per registrat, suposa
l'aprovació tècnica del projecte o memòria tècnica, ni un pronunciament favorable sobre la idoneïtat tècnica de la
instal∙lació, d'acord amb els reglaments i disposicions vigents que l'afecten per part de l'Administració. L'incompliment
dels reglaments i disposicions vigents que l'afectin, podrà donar lloc a actuacions per a la correcció de deficiències o fins i
tot a la paralització immediata de la instal∙lació, sense perjudici de la instrucció d'expedient sancionador. 3 . 7. No es
registraran les preinstalaciones tèrmiques en els edificis. 4 . 8. Registrada la instal∙lació en l'òrgan competent de la
Comunitat Autònoma, l'instal∙lador autoritzat o el director de la instal∙lació, quan la participació d'aquest últim sigui
preceptiva, farà lliurament al titular de la instal∙lació de la documentació que es relaciona a continuació, que s'ha
d'incorporar en el Llibre de l'Edifici: a) el projecte o memòria tècnica de la instal∙lació realment executada; b) el «Manual
d'ús i manteniment» de la instal∙lació realment executada; c) una relació dels materials i els equips realment instal∙lats,
en la qual s'indiquin les seves característiques tècniques i de funcionament, juntament amb la corresponent
documentació d'origen i garantia; d) els resultats de les proves de posada en servei realitzades d'acord amb la IT 2; i) el
certificat de la instal∙lació, registrat en l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma; f) el certificat de la inspecció
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inicial, quan sigui preceptiu. 1 . 9. El titular de la instal∙lació ha de sol∙licitar el subministrament regular d'energia a
l'empresa subministradora d'energia mitjançant el lliurament d'una còpia del certificat de la instal∙lació, registrat en
l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma. 2 . 10. Queda prohibit el subministrament regular d'energia a aquelles
instal∙lacions subjectes a aquest reglament el titular del qual no faciliti a l'empresa subministradora còpia del certificat de
la instal∙lació registrat en l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma corresponent.
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Un cop completada la instal∙lació, la neteja podrà efectuar‐se omplint‐la i buidant‐la el número de vegades
que sigui necessari, amb aigua o amb una solució aquosa d’un producte detergent, amb dispersants
compatibles amb els materials empleats en el circuit, que la seva concentració serà establerta pel fabricant.
L’ús de productes detergents no esta permès per a canonades destinades a la distribució d’aigua per a usos
sanitaris.

7.

PROVES

7.1

EQUIPS

Després de l’omplerta, es posaran en funcionament les bombes i es deixarà circular l’aigua durant el temps
que indiqui el fabricant del compost dispersant. Posteriorment, es buidarà totalment la xarxa i s’esbandirà
amb aigua procedent del dispositiu d’alimentació.

Es prendrà nota de les dades de funcionament dels equips i aparells, que passaran a formar part de la
documentació final de la instal∙lació. Es registraran les dades nominals de funcionament que figuren en el
projecte i les dades reals de funcionament.
Els cremadors s’ajustaran a les potències dels generadors, verificant, al mateix temps els paràmetres de la

En el cas de xarxes tancades, destinades ala circulació de fluids amb temperatura de funcionament menor de
100 ºC, es mesurarà el pH de l’aigua del circuit. Si el pH resulta menor de 7,5 es repetirà l’operació de neteja i
esbandir tantes vegades com sigui necessari. A continuació es posarà en funcionament la instal∙lació amb els
seus aparells de tractament.

combustió; es mesuraran els rendiments dels conjunts caldera‐cremador.
S’ajustaran les temperatures de funcionament de l’aigua de les plantes refredadores i es mesurarà la potència

7.2.2

PROVA PRELIMINAR D’ESTANQUITAT

absorbida a cada una d’elles.
Aquesta prova s’efectuarà a baixa pressió, per detectar falles de continuïtat de la xarxa i evitar els danys que
7.2

PROVES ESTANQUÏTAT DE XARXES DE CANONADES D’AIGUA

podria provocar la prova de resistència mecànica; s’utilitzarà el mateix fluid transportat o, generalment, aigua
a pressió d’omplerta.

Totes les xarxes de circulació de fluids portadors han d’estar provades hidroestàticament, amb la finalitat

La prova preliminar tindrà la duració suficient per a verificar l’estanquitat de totes les unions.

d’assegurar la seva estanquitat, abans de quedar ocultes per l’obra de paleta, material de farciment o per
material aïllant.

7.2.3

PROVA DE RESISTÈNCIA MECÀNICA

Són vàlides les proves realitzades d’acord amb la normativa UNE 14.336, per a tubs metàl∙lics o UNE‐ENV
12.108 per a tubs de plàstics.
El procediment a seguir per a les proves d’estanquitat hidràulica, en funció del tipus de canonada i amb la
finalitat de detectar fallades de continuïtat a les canonades de circulació de fluids portadors, comprendrà les
fases que es relacionen a continuació:

Aquesta prova s’efectuarà a continuació de la prova preliminar: Un cop omplerta la xarxa amb el fluid de
prova, es sotmetrà a les unions a un esforç per l’aplicació de la pressió de prova. En els circuits tancats d’aigua
refrigerada o d’aigua calenta fins a una temperatura de 100 ºC, la pressió de prova serà equivalent a una
vegada i mitja la pressió màxima efectiva de treball a la temperatura de servei, amb un mínim de 6 bar; per a
circuits d’aigua calenta sanitària, la pressió de prova serà equivalent a dues vegades la pressió màxima

7.2.1

PREPARACIÓ I NETEJA DE CANONADES

efectiva de treball a la temperatura de servei amb un mínim de 6 bar.
Per als circuits primaris de les instal∙lacions d’energia solar, la pressió de prova serà d’una vegada i mitja la

Abans de realitzar la prova d’estanquitat i d’efectuar l’omplerta definitiva, les xarxes de canonades d’aigua
han de ser netejades internament per eliminar els residus procedents del muntatge.
Les proves d’estanquitat requeriran el tancament dels terminals oberts. S’haurà de comprovar que els
aparells i accessoris, que queden inclosos a la secció de la xarxa que es pretén provar, puguin suportar la
pressió a la que se’ls sotmetrà. De no ser així, aquests aparells i accessoris han de quedar exclosos, tancant

pressió màxima de treball del circuit primari, amb un mínim de 3 bar, comprovant‐se el funcionament de les
línies de seguretat.
Els equips, aparells i accessoris que no suportin aquestes pressions quedaran exclosos de la prova.
La prova hidràulica de resistència mecànica tondrà la duració suficient per a verificar visualment la resistència
estructural dels equips i canonades sotmesos a la mateixa.

vàlvules o substituint‐los per taps.

PLEC DE CONDICIONS INSTAL∙LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

PC 5.05.4

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV

7.2.4

REPARACIÓ DE FUGUES

La reparació de les fugues detectades es realitzarà desmuntant la junta, accessori o secció on s’hagi originat la

PLEC DE CONDICIONS

Per a la realització de les proves les obertures dels conductes, on aniran connectats els elements de difusió
d’aire o les unitats terminals, han de tancar‐se rígidament i quedar perfectament segellades.

fuga i substituint la part defectuosa o avariada amb material nou.
Un cop reparades les anomalies, es tornarà a començar des de la prova preliminar. El procés es repetirà
tantes vegades com sigui necessari, fins que la xarxa sigui estanca.

7.3

PROVES ESTANQUITAT DELS CIRCUITS FRIGORÍFICS

Els circuits frigorífics de les instal∙lacions realitzats a l’obra seran sotmesos a les proves especificades a la

7.5.2
PROVES DE RESISTÈNCIA ESTRUCTURAL I ESTANQUÏTAT
Les xarxes de conductes han de ser sotmeses a proves de resistència estructural i estanquitat.
El cabal de fuga admès s’ajustarà a l’indicat en el projecte, d’acord amb la classe d’estanquitat escollida.

7.6

PROVES D’ESTANQUITAT DE XEMENEIES

L’estanquitat dels conductes d’evacuació de fums s’assajarà segons les instruccions del fabricant.

normativa vigent.
No és necessari sotmetre a una prova d’estanquitat la instal∙lació d’unitats per elements, quan es realitzi amb

7.7

PROVES FINALS

línies precarregades subministrades per el fabricant de l’equip, que lliurarà el corresponent certificat de
Es consideren vàlides les proves finals que es realitzen seguint les instruccions indicades a la norma UNE‐EN

proves.

12599 en el que fa referència als controls i mediacions funcionals, indicats en els capítols 5 i 6.
7.4

PROVES DE LLIURE DILATACIÓ

Les proves de lliure dilatació i les proves finals del subsistema solar es realitzaran en u dia assolellat i sense
demanda.

Un cop que les proves anteriors de les xarxes de canonades hagin resultat satisfactòries i s’hagin comprovat
hidroestàticament l’ajust dels elements de seguretat, les instal∙lacions equipades amb generadors de calor es
portaran fins a la temperatura de tarat dels elements de seguretat, havent anul∙lat prèviament l’actuació dels

En el subsistema solar es portarà a terme una prova de seguretat en condicions d’estancament del circuit
primari, a realitzar amb aquest ple i la bomba de circulació aturada, quan el nivell de radiació sobre l’obertura
del captador sigui superior al 80 % del valor d’irradiació fixada coma màxima, durant al menys una hora.

aparells de regulació automàtica. En el cas d’instal∙lacions amb captadors solars es portarà a la temperatura
d’estancament.

7.8

AJUST I EQUILIBRAT

Durant el refredament de la instal∙lació i al finalitzar el mateix, es comprovarà visualment que no hi hagi hagut
deformacions apreciables en cap element o tram de canonada i que el sistema d’expansió hagi funcionat
correctament.

7.8.1

GENERALITATS

Les instal∙lacions tèrmiques han de ser ajustades als valors de les prestacions que figuren en el projecte, dins
dels marges admissibles de tolerància.

7.5
7.5.1

PROVA DE RECEPCIÓ DE XARXES DE CONDUCTES D’AIRE
PREPARACIÓ I NETEJA DE XARXES DE CONDUCTES

La neteja interior de les xarxes de conductes d’aire s’efectuarà un cop s’hagi completat el muntatge de la

L’empresa instal∙ladora haurà de presentar un informe final de les proves efectuades que contingui les
condicions de funcionament dels equips i aparells.

7.8.2

SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ I DIFUSIÓ D’AIRE

xarxa i la unitat de tractament d’aire, però abans de connectar les unitats terminals i de muntar els elements
d’acabat i els mobles.
A les xarxes de conductes es complirà amb les condicions que prescriu la norma UNE 100012.

L’empresa instal∙ladora realitzarà i documentarà el procediment d’ajustament i equilibrat dels sistemes de
distribució i difusió d’aire, d’acord amb el següent:

Abans que una xarxa de conductes es faci inaccessible per la instal∙lació d’aïllament tèrmic o el tancament
d’obres de maçoneria i els falsos sostres, es realitzaran proves de resistència mecànica i estanquitat per a
establir si s’ajusten al servei requerit, d’acord amb l’establert en el projecte.

PC 5.05.5

De cada circuit s’ha de conèixer el cabal nominal i la pressió, així com els cabals nominals en els ramals i
unitats terminals.
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El punt de treball de cada ventilador, del que s’ha de conèixer la corba característica, haurà de ser ajustat al

Quan existeixi més d’una unitat terminal de qualsevol tipus, s’haurà de comprovar el correcte equilibrat

cabal i pressió corresponent a disseny.

hidràulic dels diferents ramals, mitjançant el procediment previst en el projecte.

Les unitats terminals d’impulsió i retorn seran ajustades al cabal de disseny mitjançant els seus dispositius de
regulació.

De cada intercanviador de calor s’ha de conèixer la potència, temperatura i cabals de disseny, havent‐se

Per a cada local s’ha de conèixer el cabal nominal de l’aire impulsat i extret previst en el projecte, així com el

d’ajustar els cabals de disseny que el travessen.

número, tipus i ubicació de les unitats terminals d’impulsió i retorn.
El cabal de les unitats terminals haurà de quedar ajustat al valor especificat en el projecte.

Quan existeixi més d’un grup de captadors solars en el circuit primari del subsistema d’energia solar, s’haurà

A les unitats terminals amb flux direccional, s’han d’ajustar les lames per minimitzar les corrents d’aire i

de provar el correcte equilibrat hidràulic dels diferents ramals de la instal∙lació mitjançant el procediment

establir la distribució adequada del mateix.

previst en el projecte.

En locals on la pressió diferencial de l’aire respecte als locals del seu entorn o l’exterior sigui un condicionant
del projecte, haurà d’ajustar la pressió diferencial de disseny mitjançant actuacions sobre els elements de

Quan existeixi risc de gelades es comprovarà que el fluid d’omplir el circuit primari del subsistema d’energia

regulació dels cabals d’impulsió i extracció d’aire, en funció de la diferència de pressió a mantenir en el local,

solar compleix amb els requisits especificats en el projecte.

mantenint al mateix temps constant la pressió en el conducte. El ventilador adaptarà, en cada cas, el seu punt
de treball a les variacions de pressió diferencial mitjançant un dispositiu adequat.

Es comprovarà el mecanisme del subsistema d’energia solar en condicions d’estancament així com el retorn a
les condicions d’operació nominal sense intervenció de l’usuari amb els requisits especificats en el projecte.

7.8.3
SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA
L’empresa instal∙ladora realitzarà i documentarà el procediment d’ajustament i equilibrat dels sistemes de
distribució d’aigua, d’acord amb el següent:

7.8.4

CONTROL AUTOMÀTIC

A efectes del control automàtic:
S’ajustaran els paràmetres del sistema de control automàtic als valors de disseny especificats en el projecte i

De cada circuit hidràulic s’ha de conèixer el cabal nominal i la pressió, així com els cabals nominals en ramals i

es comprovarà el funcionament dels components que configuren l sistema de control.

unitats terminals.
Per això, s’establiran els criteris de seguiment basats en la pròpia estructura del sistema, en base als nivells
Es comprovarà que el fluid anticongelant contingut en els circuits exposats a gelades compleix amb els
requisits especificats en el projecte.

Cada bomba, de la que s’ha de conèixer la seva corba característica, haurà de ser ajustada al cabal de disseny,
com a pas previ a l’ajustament dels generadors de calor i fred a cabals i temperatures de disseny.

del procés següents: Nivell, d’unitats de camp, nivell de procés, nivell de comunicacions, nivell de gestió i
telegestió.

Els nivells de procés seran verificats per a constatar la seva adaptació a l’aplicació, d’acord amb la base de
dades especificada en el projecte. Són vàlids a aquests efectes els protocols establerts a la norma UNE‐EN‐ISO
16484‐3.

Les unitats terminals, o les dispositius d’equilibri dels ramals, seran equilibrades al cabal de disseny.
Quan la instal∙lació disposi d’un sistema de control, comandament i gestió o telegestió basat en la tecnologia
En circuits hidràulics equipats amb vàlvules de control de pressió diferencial, s’haurà d’ajustar el valor del
punt de control del mecanisme al rang de variació de la caiguda de pressió del circuit controlat.

PLEC DE CONDICIONS INSTAL∙LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

de la informació, el seu manteniment i l’actualització de les versions dels programes haurà de ser realitzat per
personal qualificat o per el mateix subministrador dels programes.
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EFICIÈNCIA ENERGETICA

L’empresa instal∙ladora realitzarà i documentarà les següents proves d’eficiència energètica de la instal∙lació:
a) Comprovació del funcionament de la instal∙lació en les condicions de règim;
b) Comprovació de l’eficiència energètica dels equips de generació de calor i fred en les condicions de
treball. El rendiment del generador de calor no ha de ser inferior en més de 5 unitats del límit inferior
del rang marcat per a la categoria indicada a l’etiquetat energètic de l’equip d’acord amb la normativa
vigent.
c) Comprovació dels intercanviadors de calor, climatitzadors i demés equips en els que s’efectuï una
transferència d’energia tèrmica;
d) Comprovació de l’eficiència i l’aportació energètica de la producció dels sistemes de generació
d’energia d’origen renovable;
e) Comprovació del funcionament dels elements de regulació i control;
f)

Comprovació de les temperatures i els salts tèrmics de tots els circuits de generació, distribució i les
unitats terminals en les condici0ns de règim;

g) Comprovació que els consums energètics es troben dins dels marges previstos en el projecte;
h) Comprovació del funcionament i de la potència absorbida per els motors elèctrics en les condicions
reals de treball;
i)

Comprovació de les pèrdues tèrmiques de distribució de la instal∙lació hidràulica
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PC 5.08 INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA
A part de les condicions tècniques exposades a continuació, s’han de complir les condicions específiques del
PLEC DE CONDICIONS PER A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES INSTAL∙LACIONS DEL CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
que s’adjunten en aquest projecte.
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Abans d’iniciar l’estesa de la xarxa de distribució, tindran que ser executats els elements estructurals que
hagin de suportar‐la o en els que vagi a ser encastada, forjats, envans, etc. Excepte quan a l’està previstes
s’hagin deixat preparades les necessàries canalitzacions a l’executà l’obra prèvia, s’haurà de replantejar sobre
aquesta de forma visible la situació de les caixes de registre i protecció, així com el recorregut de les línies,
senyalant de forma convenient la naturalesa de cada element.

1. CONDICIONS GENERALS
2.1 CONDUCTORS AILLATS SOTA TUBS PROTECTORS
Tots els materials a utilitzar en la present instal∙lació seran de primera qualitat i reuniran les condicions
exigides en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i demés disposicions vigents referents a materials i

Els tubs protectors poden ser:

prototips de construcció.

‐ Tub i accessoris metàl∙lics.
‐ Tub i accessoris no metàl∙lics.

Tots els materials podran ser sotmesos als anàlisis o proves, per compta de la contracta, que es creguin

‐ Tub i accessoris compostos (constituïts per materials metàl∙lics i no metàl∙lics).

necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol d’altre que hagi estat especificat i sigui necessari utilitzar
haurà de ser aprovat per la Direcció Tècnica, amb el benentès que serà rebutjat el que no reuneixi les

Els tubs es classifiquen segons el que disposen les normes següents:

condicions exigides per la bona pràctica de la instal∙lació.

‐ UNE‐EN 50.086 ‐2‐1: Sistemes de tubs rígids.
‐ UNE‐EN 50.086 ‐2‐2: Sistemes de tubs corbables.

Els materials no consignats en projecte que portessin a preus contradictoris reuniran les condicions de bondat

‐ UNE‐EN 50.086 ‐2‐3: Sistemes de tubs flexibles.

necessàries, a decisió de la Direcció Facultativa, no tenint el contractista dret a cap reclamació per aquestes

‐ UNE‐EN 50.086 ‐2‐4: Sistemes de tubs enterrats.

condicions exigides.
Les característiques de protecció de la unió entre el tub i els seus accessoris no han de ser inferiors als
Tots els treballs inclosos en el projecte s’executaran acuradament, amb arreglo a les bones pràctiques de les

declarats per al sistema de tubs.

instal∙lacions elèctriques, d’acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i complint estrictament
les instruccions rebudes per la Direcció Facultativa, no podent, per tant, servir de pretext al contractista la

La superfície interior dels tubs no haurà de presentar en cap punt arestes, asprors o fissures susceptibles de

baixa en subhasta, per variar aquest acurada execució ni la qualitat de les instal∙lacions projectades en quant

danyar els conductors o cables aïllats o de causar ferides a instal∙ladors o usuaris.

als seus materials i mà d’obra, ni pretendre projectes addicionals.
Les dimensions dels tubs no enterrats i amb unió roscada utilitzats a les instal∙lacions elèctriques són les que

2. CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES
Els cables es col∙locaran dins de tubs o canals, fixats directament sobre les parets, enterrats, directament
empotrats en estructures, a l’interior de buits de la construcció, sota motllures, en bandeja o suport de

es prescriuen en la UNE‐EN 60.423. Per als tubs enterrats, les dimensions es corresponen amb les indicades
en la norma UNE‐EN 50.086 ‐2‐4. Per a la resta dels tubs, les dimensions seran les establertes en la norma
corresponent de les esmentades anteriorment. La denominació es realitzarà en funció del diàmetre exterior.

bandeja, segons s’indica a la Memòria, Plànols i amidament. Els cables es col∙locaran dins de tubs o canals,
fixats directament sobre les parets, enterrats, directament encastats en estructures, a l'interior de buits de la

El diàmetre interior mínim haurà de ser declarat pel fabricant.

construcció, sota motllures, en safata o suport de safata, segons s'indica en Memòria, Plànols i Mesuraments.
Pel que fa a la resistència als efectes del foc considerats en la norma particular per a cada tipus de tub, se
seguirà el que estableix l'aplicació de la Directiva de Productes de la Construcció (89/106/CEE).
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Tubs en canalitzacions fixes en superfície.
En les canalitzacions superficials, els tubs hauran de ser preferentment rígids i en casos especials podran
utilitzar tubs corbables. Les seves característiques mínimes seran les indicades a continuació:
Característica
Resistència a la compressió
Resistència a l’impacte
Temperatura mínima de la instal∙lació i servei
Temperatura màxima de instal∙lació i servei
Resistència a la curva
Propietats elèctriques
Resistència a la penetració d’objectes sòlids mm
Resistència a la penetració de l’aigua

Codi
4
3
2
1
1‐2
1‐2
4
2

Resistència a la corrossió de tubs metàl∙lics

2

Resistència a la tracció
Resistpencia a la propagació de flama
Resistència a les càrregues suspeses

0
1
0

Grau
Forta
Mitja
‐5ºC
+60ºC
Rígid / corvable
Continuitat elèctrica/aïllant
Contra objectes D ‐/> 1
Contra gotes d’aigua caient
verticalment quan el sistema de
tubs està inclinat a 15º
Protecció interior i exterir mitja i
compostos
No declarada
No propagador
No declarada

Tubs encastats embeguts en formigó o canalitzacions precablejat
Característica
Resistència a la compressió
Resistència a l’impacte
Temperatura mínima de la instal∙lació i servei
Temperatura màxima de instal∙lació i servei

Codi
3
3
2
2

Resistència a la curva
Propietats elèctriques
Resistència a la penetració d’objectes sòlids
Resistència a la penetració de l’aigua

1‐2‐3‐4
0
5
3

Resistència a la corrossió de tubs metàl∙lics

2

Resistència a la tracció
Resistpencia a la propagació de flama
Resistència a les càrregues suspeses

0
1
0

Grau
Mitja
Mitja
‐5ºC
+90ºC
(+60ºC
canal.recab.
ordinaries)
Qualsevol de les especificades
No declarades
Protegits contra el pols
Protegit contra l’aigua en forma
de pluja
Protecció interior i exterir mitja i
compostos
No declarada
No propagador
No declarada

Tubs en canalitzacions aèries o amb tubs a l'aire.
En les canalitzacions a l'aire, destinades a l'alimentació de màquines o elements de mobilitat restringida, els

Tubs en canalitzacions encastades.

tubs seran flexibles i les seves característiques mínimes per a instal.lacions ordinàries seran les indicades a

En les canalitzacions encastades, els tubs protectors podran ser rígids, corbables o flexibles, amb unes

continuació:

característiques mínimes indicades a continuació:

Tubs encastats en obres de fàbrica (parets, sostres i falsos sostres), buits de la construcció o canals
protectores d'obra.
Característica
Resistència a la compressió
Resistència a l’impacte
Temperatura mínima de la instal∙lació i servei
Temperatura màxima de instal∙lació i servei
Resistència a la curva
Propietats elèctriques
Resistència a la penetració d’objectes sòlids
Resistència a la penetració de l’aigua

Codi
2
2
2
1
1‐2‐3‐4
0
4
2

Resistència a la corrossió de tubs metàl∙lics

2

Resistència a la tracció
Resistpencia a la propagació de flama
Resistència a les càrregues suspeses

0
1
0
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Grau
Lleugera
Lleugera
‐5ºC
+60ºC
Qualsevol de les especificades
No declarades
Contra objectes D ‐/> 1 mm
Contra gotes d’aigua caient
verticalment quan el sistema de
tubs està inclinat a 15º
Protecció interior i exterir mitja i
compostos
No declarada
No propagador
No declarada

Característica
Resistència a la compressió
Resistència a l’impacte
Temperatura mínima de la instal∙lació i servei
Temperatura màxima de instal∙lació i servei

Codi
4
3
2
1

Grau
Forta
Mitja
‐5ºC
+60ºC

Resistència a la curva
Propietats elèctriques
Resistència a la penetració d’objectes sòlids
Resistència a la penetració de l’aigua

4
1/2
4
2

Resistència a la corrossió de tubs metàl∙lics

2

Resistència a la tracció
Resistpencia a la propagació de flama
Resistència a les càrregues suspeses

2
1
2

Flexible
Continuïtat / aïllat
Contra objectes >/‐ 1 mm
Contra gotes d’aigua caient
verticalment quan el sistema de
tubs està inclinat 15º
Protecció interior i exterir
elevada i compostos
Lleugera
No propagador
Lleugera

Es recomana no utilitzar aquest tipus d'instal lació per a seccions nominals de conductor superiors a 16 mm2.
Tubs en canalitzacions enterrades.
Les característiques mínimes dels tubs enterrats seran les següents:
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protecció que proporcionen als conductors.
Característica
Resistència a la compressió
Resistència a l’impacte
Temperatura mínima de la instal∙lació i servei
Temperatura màxima de instal∙lació i servei
Resistència a la curva
Propietats elèctriques
Resistència a la penetració d’objectes sòlids
Resistència a la penetració de l’aigua
Resistència a la corrossió de tubs metàl∙lics

Codi
NA
NA
NA
NA
1‐2‐3‐4
0
4
3
2

Resistència a la tracció
Resistpencia a la propagació de flama
Resistència a les càrregues suspeses
Notes:

0
0
0

Grau
250N / 450N / 750 N
Lleuger / Normal / Normal
NA
NA
Qualsevol de les especificades
No declarades
Contra objectes >/‐ 1 mm
Contra l’aigua en forma de pluja
Protecció interior i exterir mitja i
compostos
No declarada
No declarada
No declarada

‐ NA: No aplicable.
‐ Per a tubs embeguts en formigó aplica 250 N i grau Lleuger; per a tubs en sòl lleuger aplica 450 N i grau
Normal; per a tubs en sòls pesats aplica 750 N i grau Normal.

Es considera sòl lleuger aquell sòl uniforme que no sigui del tipus pedregós i amb càrregues superiors
lleugeres, com per exemple, voreres, parcs i jardins. Sòl pesat és aquell del tipus pedregós i dur i amb
càrregues superiors pesades, com per exemple, calçades i vies fèrries

Instal∙lació.

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V.

El diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del nombre i la secció dels conductors a conduir, s'obtindrà de
les taules indicades en la ITC‐BT‐21, així com les característiques mínimes segons el tipus d'instal∙lació.

Per a l'execució de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les prescripcions generals
següents:

‐ El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral∙leles a les arestes de les
parets que limiten el local on s'efectua la instal∙lació.
‐ Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la continuïtat de la
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‐ Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser acoblats entre si en calent, recobrint l'entroncament
amb una cua especial quan es necessiti una unió estanca.
‐ Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció inadmissibles. Els
radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els especificats pel fabricant conforme a UNE‐EN
‐ Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de situar‐los i fixats aquests i
els seus accessoris, disposant per a això els registres que es considerin convenients, que en trams rectes no
estaran separats entre si més de 15 metres. El nombre de corbes en angle situades entre dos registres
consecutius no serà superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment en els tubs després de col locats
aquests.
‐ Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors en els tubs
o servir al mateix temps com caixes d'empalmament o derivació.
‐ Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de material aïllant i no
propagador de la flama. Si són metàl∙liques estaran protegides contra la corrosió. Les dimensions d'aquestes
caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva
profunditat serà almenys igual al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb un mínim de 40 mm. El
seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer estanques les entrades dels tubs en
les caixes de connexió, hauran d'emprar‐se premsaestopes o ràcords adequats.
‐ En els tubs metàl∙lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat que es produeixin
condensacions d'aigua en el seu interior, per a això es triarà convenientment el traçat de la seva instal∙lació,
preveient l'evacuació i establint una ventilació apropiada en l'interior de els tubs mitjançant el sistema
adequat, com pot ser, per exemple, l'ús d'una "T" de la qual un dels braços no s'empra.
‐ Els tubs metàl∙lics que siguin accessibles han de posar‐se a terra. La seva continuïtat elèctrica haurà de
quedar convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl∙lics flexibles, és necessari que la distància
entre dues posades a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10 metres.
‐ No podran utilitzar‐se els tubs metàl∙lics com conductors de protecció o de neutre.

Quan els tubs es lin en muntatge superficial, es tindran en compte, a més, les prescripcions següents:

‐ Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i
sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà, com a màxim, de 0,50 metres. Es disposaran fixacions
d'una i altra part en els canvis de direcció, en els entroncaments i en la proximitat immediata de les entrades
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en caixes o aparells.
‐ Es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, abraçadores, o collarets de manera que no perjudiquin les
‐ Els tubs es col∙locaran adaptant‐se a la superfície sobre la qual es len, corbant‐se o usant els accessoris

cobertes dels mateixos.

necessaris.

‐ Per tal de que els cables no siguin susceptibles de doblegar‐se per efecte del seu propi pes, els punts de

‐ En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els punts extrems no seran

fixació dels mateixos estaran suficientment pròxims. La distància entre dos punts de fixació successius, no

superiors al 2 per 100.

excedirà de 0,40 metres.

‐ És convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una alçada mínima de 2,50 metres sobre el

‐ Quan els cables hagin de disposar de protecció mecànica pel lloc i condicions d’instal∙lació en què s'efectuï la

terra, a fi de protegir‐los d'eventuals danys mecànics.

mateixa, s'utilitzaran cables armats. En cas de no utilitzar aquests cables, s'establirà una protecció mecànica
complementària sobre els mateixos.

Quan els tubs es col∙loquin encastats, es tindran en compte, a més, les prescripcions següents:

‐ S'evitarà corbar els cables amb un radi massa petit i excepte prescripció en contra fixada en la Norma UNE
corresponent al cable utilitzat, aquest radi no serà inferior a 10 vegades el diàmetre exterior del cable.

‐ En la instal∙lació dels tubs en l'interior dels elements de la construcció, les regates no posaran en perill la

‐ Els encreuaments dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per la part anterior o

seguretat de les parets o sostres en què es practiquin. Les dimensions de les regates seran suficients perquè

posterior a aquestes, deixant una distància mínima de 3 cm entre la superfície exterior de la canalització no

els tubs quedin recoberts per una capa d'1 centímetre de gruix, com a mínim. En els ángles, el gruix d'aquesta

elèctrica i la coberta dels cables quan l'encreuament s'efectuï per la part anterior d'aquella.

capa pot reduir a 0,5 centímetres.

‐ Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o emplaçaments així ho exigeixin,

‐ No s’instal∙laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal∙lació elèctrica de les plantes inferiors.

utilitzant‐se a aquest fi caixes o altres dispositius adequats. L'estanquitat podrà quedar assegurada amb

‐ Per a la instal∙lació corresponent a la pròpia planta, únicament podran instal∙lar‐se, entre forjat i

l'ajuda de premsaestopes.

revestiment, tubs que hauran de quedar recoberts per una capa de formigó o morter d'1 centímetre de gruix,

‐ Els empalmaments i connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius equivalents proveïts de tapes

com a mínim, a més del revestiment.

desmuntables que assegurin alhora la continuïtat de la protecció mecànica establerta, l'aïllament i la

‐ En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o bé proveïts de colzes o "T" apropiats,

inaccessibilitat de les connexions i permetent la seva verificació en cas necessari.

però en aquest últim cas només s'admetran els proveïts de tapes de registre.
‐ Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables una vegada
finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície exterior del revestiment de la
paret o sostre quan no es lin en l'interior d'un allotjament tancat i practicable.
‐ En el cas d'utilitzar‐se tubs encastats en parets, és convenient disposar els recorreguts horitzontals a 50

2.2 CONDUCTORS AÏLLATS ENTERRATS
Les condicions per a aquestes canalitzacions, en les quals els conductors aïllats hauran d'anar sota tub tret
que tinguin coberta i una tensió assignada 0,6/1kV, s'establiran d'acord amb allò assenyalat en la Instruccions
ITC‐BT‐07 i ITC‐BT ‐ 21.

centímetres com a màxim, de sòl o sostres i els verticals a una distància dels angles de cantonades no superior
a 20 centímetres.

2.1 CONDUCTORS AÏLLATS FIXATS DIRECTAMENT SOBRE LES PARETS

2.3 CONDUCTORS AÏLLATS DIRECTAMENT ENCASTATS EN ESTRUCTURES
Per a aquestes canalitzacions són necessaris conductors aïllats amb coberta (inclosos cables armats o amb

Aquestes instal∙lacions s'establiran amb cables de tensions assignades no inferiors a 0,6/1 kV, proveïts

aïllament mineral). La temperatura mínima i màxima d'instal∙lació i servei serà de ‐5 º C i 90 º C

d'aïllament i coberta (s'inclouen cables armats o amb aïllament mineral).

respectivament (polietilè reticulat o etilè‐propilè).

Per a l'execució de les canalitzacions es tindran en compte les prescripcions següents:
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2.5 CONDUCTORS AÏLLATS SOTA CANALS PROTECTORES.

La canal protectora és un material d'instal∙lació constituït per un perfil de parets perforades o no, destinat a
allotjar conductors o cables i tancat per una tapa desmuntable. Els cables utilitzats seran de tensió assignada

Els cables o tubs podran instal∙lar directament en els buits de la construcció amb la condició que siguin no
propagadors de la flama.

no inferior a 450/750 V.
Les canals protectores tindran un grau de protecció IP4X i estaran classificades com "canals amb tapa d'accés
que només poden obrir‐se amb eines". Al seu interior es podran col∙locar mecanismes tals com interruptors,

Els buits en la construcció admissibles per a aquestes canalitzacions podran estar disposats en murs, parets,
bigues, forjats o sostres, adoptant la forma de conductes continus o bé estaran compresos entre dues
superfícies paral∙leles com en el cas de falsos sostres o murs amb càmeres d'aire .

La secció dels buits serà, com a mínim, igual a quatre vegades l'ocupada pels cables o tubs, i la seva dimensió
més petita no serà inferior a dues vegades el diàmetre exterior de major secció d'aquests, amb un mínim de

preses de corrent, dispositius de comandament i control, etc, sempre que es fixin d'acord amb les instruccions
del fabricant. També es podran realitzar entroncaments de conductors en el seu interior i connexions als
mecanismes.

Les canalitzacions per a instal∙lacions superficials ordinàries tindran unes característiques mínimes indicades a
continuació:

20 mm.
Característica
Les parets que separin un buit que contingui canalitzacions elèctriques dels locals immediats, tindran suficient
solidesa per protegir aquestes contra accions previsibles.

S'evitaran, en la mesura del possible, les asprors en l'interior dels buits i els canvis de direcció dels mateixos
en un nombre elevat o de petit radi de curvatura.

Dimensió del costat major de la secció transversal
Resistència a l’impacte

Grau
</‐ 16 mm

> 16 mm

Molt lleugera

Mitja

Temperatura mínima de la instal∙lació i servei

+15ºc

‐5ºc

Temperatura màxima de instal∙lació i servei

+60ºc

+60ºc

Propietats elèctriques

aïllant

Continuïtat

elèctrica

/

aïllant
La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la destrucció parcial de les
parets, sostres, etc., O els seus guarnits i decoracions.

Els empalmaments i derivacions dels cables seran accessibles, disposant per a ells les caixes de derivació
adequades.

Resistència a la penetració d’objectes sòlids

4

No inferior a 2

Resistència a la penetració de l’aigua

No declarada

Resistència a la propagació de flama

No propagador

El compliment d'aquestes característiques es realitzarà segons els assaigs indicats a les normes UNE‐EN
50l085.

S'evitarà que puguin produir‐se infiltracions, fuites o condensacions d'aigua que puguin penetrar en l'interior
del buit, prestant especial atenció a la impermeabilitat dels seus murs exteriors, així com a la proximitat de
canonades de conducció de líquids, penetració d'aigua en efectuar la neteja de sòls, possibilitat d'acumulació
d'aquella en parts baixes del buit, etc

Les canals protectores per a aplicacions no ordinàries hauran de tenir unes característiques mínimes de
resistència a l'impacte, de temperatura mínima i màxima d’instal∙lació i servei, de resistència a la penetració
d'objectes sòlids i de resistència a la penetració d'aigua, adequades a les condicions de l'emplaçament al qual
es destina; així mateix les canals seran no propagadores de la flama. Aquestes característiques seran
conformes a les normes de la sèrie UNE‐EN 50.085.
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El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i horitzontals o paral∙leles a les

‐ Quan no puguin evitar encreuaments d'aquestes canalitzacions amb les destinades a un altre ús (aigua, gas,

arestes de les parets que limiten al local on s'efectua la instal∙lació.

etc.), S'utilitzarà una motllura especialment concebuda per a aquests encreuaments o preferentment un tub
rígid encastat que sobresortirà per una i altra banda de l'encreuament. La separació entre dues canalitzacions

Les canals amb conductivitat elèctrica s'han de connectar a la xarxa de terra, la seva continuïtat elèctrica

que es creuin serà, com a mínim d'1 cm en el cas d'utilitzar motllures especials per a l'encreuament i 3 cm, en

quedarà convenientment assegurada.

el cas d'utilitzar tubs rígids encastats.

La tapa de les canals quedarà sempre accessible.

‐ Les connexions i derivacions dels conductors es farà mitjançant dispositius de connexió amb cargol o
sistemes equivalents.

2.6 CONDUCTORS AÏLLATS SOTA MOTLLURES
Aquestes canalitzacions estan constituïdes per cables allotjats en ranures sota motllures. Podran utilitzar‐se

‐ Les motllures no estaran totalment encastades en la paret ni recobertes per papers, tapisseries o qualsevol

únicament en locals o emplaçaments classificats com secs, temporalment humits o polsegosos. Els cables

altre material, havent de quedar la seva coberta sempre a l'aire.

seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V.
‐ Abans de posar les motllures de fusta sobre una paret, ha d'assegurar que la paret està suficientment seca;
Les motllures compliran les següents condicions:

en cas contrari, les motllures es separaran de la paret per mitjà d'un producte hidròfug.

‐ Les ranures tindran unes dimensions tals que permetin instal∙lar sense dificultat per elles els conductors o

2.7 CONDUCTORS AÏLLATS EN SAFATA O SUPORT DE SAFATES

cables. En principi, no es col∙locarà més d'un conductor per ranura, admetent, però, col∙locar diversos
conductors sempre que pertanyin al mateix circuit i la ranura present dimensions adequades per a això.

Només s'utilitzaran conductors aïllats amb coberta (inclosos cables armats o amb aïllament mineral),
unipolars o multipolars segons norma UNE 20.460 ‐5‐52.

‐ L'amplada de les ranures destinades a rebre cables rígids de secció igual o inferior a 6 mm2 seran, com a
mínim, de 6 mm.

El material utilitzat per a la fabricació serà acer laminat de primera qualitat, galvanitzat per immersió.
L'amplada de les canaletes serà de 100 mm com a mínim, amb increments de 100 a 100 mm. La longitud dels

Per a la instal∙lació de les motllures es tindrà en compte:

trams rectes serà de dos metres. El fabricant indicarà en el seu catàleg la càrrega màxima admissible, en N /
m, en funció de l'amplada i de la distància entre suports. Tots els accessoris, com colzes, canvis de pla,

‐ Les motllures no presentaran discontinuïtat alguna en tota la longitud on contribueixen a la protecció

reduccions, tes, unions, suports, etc, tindran la mateixa qualitat que la safata.

mecànica dels conductors. En els canvis de direcció, els angles de les ranures seran obtusos.

Les safates i els seus accessoris se subjectaran a sostres i paraments mitjançant ferramentes de suspensió, a
distàncies tals que no es produeixin fletxes superiors a 10mm i estaran perfectament alineades amb els

‐ Les canalitzacions podran col∙locar al nivell del sostre o immediatament damunt dels sòcols. En absència

tancaments dels locals.

d'aquests, la part inferior de la motllura estarà, com a mínim, a 10 cm per sobre del sòl.
No es permetrà la unió entre safates o la fixació de les mateixes als suports per mitjà de soldadura, havent
‐ En el cas d'utilitzar‐se entornpeus ranurats, el conductor aïllat més baix estarà, com a mínim, a 1,5 cm per

d’utilitzar peces d'unió i cargols. Per a les unions o derivacions de línies s'utilitzaran caixes metàl∙liques que es

sobre del sòl.

fixaran a les safates.
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2.8 NORMES DE INSTAL∙LACIÓ EN PRESENCIA D’ALTRES CANALITZACIONS NO ELÈCTRIQUES

Els conductors seran dels següents tipus:

En el cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es disposaran de forma que

-

De 450/750 V de tensió nominal

entre les superfícies exteriors d’ambdues es mantingui a una distància de 3 cm. com a mínim. En el cas de

-

Conductor: de coure.

proximitat amb conductes de calefaccions, d’aire calent, o de fums, les canalitzacions elèctriques s’establiran

-

Formació: unipolars.

de forma que no puguin arribar a una temperatura perillosa, i per consegüent, es mantindran separades per

-

Aïllament: policlorur de vinil (PVC).

una distància mínima de 150 mm o a través de pantalles calorífiques.

-

Tensió de prova: 2.500 V.

-

Instal∙lació: sota tub.

-

Normativa d’aplicació: UNE 21.031

Les canalitzacions elèctriques no se situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar lloc a
condensacions, tals com les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de gas, etc., A menys que es prenguin
les disposicions necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d'aquestes

-

De 0,6/1 kV de tensió nominal
-

Conductor: de coure (o d’alumini, quan ho requereixin les especificacions del projecte).

-

Formació: uni‐bi‐tri‐tetrapolars.

-

Aïllament: policlorur de vinil (PVC) o polietilè reticulat (XLPE).

-

Tensió de prova: 4.000 V.

Les canalitzacions hauran d'estar disposades de manera que facilitin la seva maniobra, inspecció i accés a les

-

Instal∙lació: a l’aire o en safata.

seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que mitjançant la convenient

-

Normativa d’aplicació: UNE 21.123

condensacions.

2.9 ACCESIBILITAT A LES INSTAL∙LACIONS

identificació dels seus circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, transformacions,
etc.

Els conductors de coure electrolític es fabriquen de qualitat i resistència mecànica uniforme, i el seu coeficient
de resistivitat a 20ºC serà del 98% al 100%. Aniran previstos de bany de recobriment d’estany, que haurà de

En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construcció, com ara murs, envans i

resistir la següent prova: A una mostra neta i seca de fil estanyat se li dona la forma de cercle d’un diàmetre

sostres, no es disposaran entroncaments o derivacions de cables, estant protegides contra els deterioraments

equivalent a 20 o 30 vegades el diàmetre del fil, a continuació del qual es submergeix durant un minut en una

mecànics, les accions químiques i els efectes de la humitat .

solució d’àcid hidroclorídric de 1,088 de pes específic a una temperatura de 20ºC. Aquesta operació es
realitzarà dues vegades, després del qual no s’haurà d’apreciar punts negres en el fil. La capacitat mínima de

Les cobertes, tapes o envolvents, comandaments i polsadors de maniobra d'aparells tals com mecanismes,

l’aïllament dels conductors serà de 500V.

interruptors, bases, reguladors, etc, instal∙lats en els locals humits o mullats, seran de material aïllant.
Els conductors de secció igual o superior a 6 mm2 hauran d’estar constituïts per cable obtingut per trenat de

3. CONDUCTORS
Els conductors utilitzats es regiran per les especificacions del projecte, segons s’indica a la Memòria, Plànols i

fil de coure del diàmetre corresponent a la secció del conductor que es tracti.

3.2 DIMENSIONAT

Mesuraments.

3.1 MATERIALS

Per la selecció dels conductors actius del cable adequat a cada càrrega s’utilitzarà el més desfavorable entre
els següents criteris:
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Intensitat màxima admissible. Com a intensitat s’agafarà la pròpia càrrega. Partint de les intensitats

Els conductors de la instal∙lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que fa al conductor

nominals així establertes, s’escollirà la secció del cable que admeti aquesta intensitat d’acord a les

neutre i el conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que presentin els seus

prescripcions del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió o les recomanacions del fabricant, adoptant

aïllaments. Quan existeixi conductor neutre en la instal∙lació o es prevegi per a un conductor de fase el seu

els oportuns coeficients correctors segons les condicions de la instal∙lació. En referència a coeficients

pas posterior a conductor neutre, s'identificaran aquests pel color blau clar. Al conductor de protecció se li

augmentatius de la càrrega, s’haurà de tenir present les instruccions MIE BT 032 per a receptors

identificarà pel color verd‐groc. Tots els conductors de fase, o si escau, aquells per als quals no es prevegi la

d’enllumenat i MIE BT 034 per a receptors a motor.

seva passada posterior a neutre, s'identificaran pels colors marró, negre o gris.

Caiguda de tensió en servei. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda

3.4 RESISTÈNCIA D’AÏLLAMENT I RIGIDESA DIELÈCTRICA

de tensió entre l’origen de la instal∙lació i qualsevol punt d’utilització, sigui menor del 3% de la tensió
nominal en l’origen de la instal∙lació, per enllumenat, i del 5% pels demés usos, considerant alimentats

Les instal∙lacions hauran de presentar una resistència d'aïllament almenys igual als valors indicats en la taula

tots els receptors susceptibles de funcionar simultàniament. Per a la derivació individual la caiguda de

següent:

tensió màxima admissible serà del 1,5%. El valor de la caiguda de tensió podrà compensar‐se entre la de
la instal∙lació interior i la de la derivació individual, de manera que la caiguda de tensió total sigui inferior
a la suma dels valors límits especificats per a ambdues.

-

Caiguda de tensió transitòria. La caiguda de tensió en tot el sistema durant l’engegada dels motors no ha

Tensió nominal instal∙lació
MBTS o MBTP
500 V
> 500 V

Tensió ensaig corrent continua (V) Resistència aïllament (MΩ)
250
500
1000

0,25
0,50
1,00

de provocar condiciones que impedeixin l’engegada dels mateixos, desconnexió dels contactors,

La rigidesa dielèctrica ha de ser tal, que desconnectant els aparells d’utilització, resisteixi durant 1 minut una

parpelleig de l’enllumenat, etc.

prova de tensió de 2U+1000 volts, essent la U la tensió màxima de servei expressada en volts i amb un mínim
de 1.500 volts.

La secció del conductor neutre serà l'especificada en la Instrucció ITC‐BT‐07, apartat 1, en funció de la secció
dels conductors de fase o polars de la instal∙lació.

Els corrents de fuita no seran superiors, per al conjunt de la instal∙lació o per a cada un dels circuits en què

Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius especificats en l'apartat anterior,

aquesta pugui dividir a efectes de la seva protecció, a la sensibilitat que presentin els interruptors diferencials

i tindran una secció mínima igual a la fixada per la taula 2 de la ITC‐BT‐18, en funció de la secció dels

instal∙lats com a protecció contra els contactes indirectes.

conductors de fase o polars de la instal∙lació. Es podran instal∙lar per les mateixes canalitzacions que aquests
o bé en forma independent, seguint a això el que assenyalin les normes particulars de l'empresa distribuïdora
de l'energia.

4. CAIXES DE CONNEXIÓ
Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de material plàstic resistent
incombustible o metàl∙liques, en aquest cas estaran aïllades interiorment i protegides contra l'oxidació. Les

3.3 IDENTIFICACIÓ DE LES INSTAL∙LACIONS

dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de
contenir. La seva profunditat serà igual, almenys, a una vegada i mitja el diàmetre del tub major, amb un

Les canalitzacions elèctriques s’establiran de forma que per convenient identificació dels seus circuits i

mínim de 40 mm, el costat o diàmetre de la caixa serà d'almenys 80 mm. Quan es vulguin fer estanques les

elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions , transformacions, etc.

entrades dels tubs en les caixes de connexió, hauran d'emprar‐se premsaestopes adequats. En cap cas es
permetrà la unió de conductors, com entroncaments o derivacions per simple retorciment o enrotllament
entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar‐se sempre utilitzant borns de connexió.
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6. APARAMENTA DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
Els conductors es fixaran firmament a totes les caixes de sortida, d’empalmament i de pas, mitjançant

6.1 QUADRES ELÈCTRICS

contrarosques i casquets. Es tindrà cura de que quedi al descobert el número total de fils de rosca amb
l’objectiu de que el casquet pugui ser perfectament apretat contra l’extrem del conducte, després del qual

Tots els quadres elèctrics seran nous i es lliuraran o l’obra sense cap defecte. Estan dissenyades seguint els

s’apretarà la contrarosca per posar firmament el casquet elèctric amb la caixa.

requisits d’aquestes especificacions i es construiran d’acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió i amb les recomanacions de la Comissió Electrotècnica Internacional (CEI).

Els conductors i caixes es subjectaran per mitjà de perns de fiador en totxana buida, per mitjà de perns
d’expansió en formigó i totxana massissa i claus Split sobre metall. Els perns de fiador de tipus cargol

Cada circuit en sortida de quadro estarà protegit contra les sobrecàrregues i curtcircuits. La protecció contra

s’utilitzaran en instal3lacions permanents, els de tipus bis quan es precisi desmuntar la instal∙lació, i els perns

corrents de defecte cap a terra es farà per circuits o grup de circuits segons s’indica en el projecte mitjançant

d’expansió seran d’obertura efectiva. Seran de construcció sòlida i capaces de resistir una tracció mínima de

la utilització d’interruptors diferencials de sensibilitat adequada, segons ITC‐BT‐24.

20 kg. No es farà ús de claus per mitjà de subjecció de caixes o conductors.
Els quadres estaran preparats per treballar en servei continu. Les variacions màximes admeses de tensió i

5. MECANISMES I PRESES DE CORRENT
Els interruptors i commutadors tallaran la corrent màxima del circuit en el qual estiguin col∙locats sense
provocar la formació d’arc permanent, obrint o tancant els circuits sense possibilitat d’agafar una posició
intermig. Seran del tipus tancat i de material aïllant. Les dimensions de les peses de contacte seran tal que la
temperatura no pugui excedir de 65ºC en cap de les seves peces. La seva construcció serà tal que permeti

freqüència seran del +5% sobre el valor nominal.

Els quadres seran dissenyats per servei interior, completament estancs a la pols i la humitat, ensamblats i
cablejats totalment a fàbrica, i estaran constituïts per una estructura metàl∙lica de perfils laminats en fred,
adequada pel muntatge sobre terra, i plafons de tancament de xapa d’acer de forta espessor, o de qualsevol
altre material que sigui mecànicament resistent i no inflamable.

realitzar un número total de 10.000 maniobres d’obertura i tancament, amb la seva càrrega nominal a la
tensió de treball. Portaran marcada la seva intensitat i tensions nominals, i estaran provades a una tensió de

Alternativament, la cabina dels quadres podrà estar construïda per mòduls de material plàstic, amb la part

500 a 1.000 volts.

frontal transparent.

Les preses de corrent seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i la tensió nominal de

Les tapes estaran proveïdes amb un junta d’estanqueïtat de neoprè o material similar, per evitar l’entrada de

treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra.

pols.

Tots ells aniran instal∙lats en l’interior de caixes encastades en els paraments, de manera que a l’exterior sols

Tots els cables s’instal∙laran dins de canaletes proveïdes de tapa desmuntable. Els cables de força aniran en

podrà aparèixer el comandament totalment aïllat i la tapa embellidora.

canaletes diferents en tot el seu recorregut de les canaletes per els cables de comandament i control.

En el cas en el qual existeixin dos mecanismes junts, ambdós estaran en la mateixa caixa, la qual haurà d’estar

Els aparells es muntaran deixant entre ells i les parts adjacents d’altres elements una distància mínima igual a

suficientment dimensionada per evitar falsos contactes.

la recomanada pel fabricant dels aparells, en qualsevol cas mai inferior a la quarta part de la dimensió de
l’aparell en la direcció considerada.
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La profunditat dels quadres serà de 500 mm i la seva alçada i amplada la necessària per a la col∙locació dels
components i igual a un múltiple enter del mòdul del fabricant. Els quadres estaran dissenyats per poder ser

En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s’instal∙laran en l’origen d’aquests, així com en

ampliats per ambdós extrems.

els punts en que la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a secció, condicions d’instal∙lació,
sistema d’execució o tipus de conductors utilitzats. No obstant, no s’exigeix instal∙lar dispositius de protecció

Els aparells indicadors (làmpades, amperòmetres, voltímetres, etc.), dispositius de comandament (polsadors,

en l’origen d’un circuit en el que presenta una disminució de la intensitat admissible en el mateix, quan la

interruptors, commutadors, etc.), plafons sinòptics, etc., es muntaran sobre la part frontal dels quadres.

seva protecció quedi assegurada per un dispositiu instal∙lat anteriorment.

Tots els components interiors, aparells i cables, seran accessibles des de l’exterior per la part frontal.

Els interruptors seran de ruptura a l’aire i de dispar lliure i tindran un indicador de posició. L’accionament serà
directe per pols amb mecanismes de tancament per energia acumulada. L’accionament serà manual o manual

El cablejat interior dels quadres es portarà fins a una regleta de borns situats junt a les entrades dels cables

i elèctric, segons s’indiqui en l’esquema o sigui necessari per necessitats d’automatisme. Portaran marcades la

des de l’exterior.

intensitat i tensió nominals de funcionament, així com el signe indicador de la seva desconnexió.

Les parts metàl∙liques de embolcall dels quadres es protegiran contra la corrosió per mitjà d’una impressió a

L’interruptor d’entrada al quadre, de tall omnipolar, serà selectiu amb els interruptors situats aigües avall,

base de dues capes de pintura anticorrosiva i una pintura d’acabat de color que s’especifiqui en les medicions

darrera seu.

o, en la seva absència, per la Direcció Tècnica durant el transcurs de la instal∙lació.
Els dispositius de protecció dels interruptors seran relés d’acció directa.
La construcció i disseny dels quadres haurà de proporcionar seguretat al personal i garantir un perfecte
funcionament sota totes les condicions de servei, i en particular:

-

-

6.3 GUARDAMOTORS

Els compartiments que hagin de ser accessibles per accionament o manteniment estant el quadre en

Els contactors guardamotors seran adequats per l’engegada directe de motors, amb corrents d’engegada

serveis no tindran peces en tensió al descobert.

màxima del 600% de la nominal i corrent de desconnexió igual a la nominal.

El quadre i tots els seus components seran capaços de suportar les corrents de curtcircuits (kA) segons
especificacions ressenyades en plànols i medicions.

La longevitat de l’aparell, sense haver de canviar peces de contacte i sense manteniment, en condicions de
servei normals (connecta estant el motor parat i desconnecta durant la marxa normal) serà d’almenys

6.2 INTERRUPTORS AUTOMÀTICS

500.000 maniobres.

En l’origen de la instal∙lació i lo més a prop possible del punt d’alimentació de la mateixa, es col∙locarà el

La protecció contra sobrecàrregues es realitzarà per mitjà de relés tèrmics per les tres fases, amb re‐

quadre general de comandament i protecció, en el que es disposarà un interruptor general de tall omnipolar,

armament manual accionable des de l’interior del quadra.

així com dispositius de protecció contra sobreintensitats de cada un dels circuits que parteixen de dit quadre.
En el cas d’engegada dura, de llarga duració, s’instal∙laran relés tèrmics de característica retardada. En cap cas
La protecció contra sobreintensitats per tots els conductors (fases i neutre) de cada circuit es realitzarà amb

es permetrà curtcircuitar el relé durant l’engegada.

interruptors magnetotèrmics o automàtics de tall omnipolar, amb curva tèrmica de tall per a la protecció a
sobrecàrregues i sistema de tall electromagnètic per a la protecció a curtcircuits.
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La verificació del relé tèrmic, previ ajustament a la intensitat nominal del motor, es realitzarà fent girar el

persones o animals domèstics toquin les parts actives i es garantirà que les persones siguin conscients del fet

motor a plena càrrega en monofàsic; la desconnexió s’haurà de realitzar al cap d’alguns minuts.

que les parts actives no han de ser tocades voluntàriament.

Cada contactor portarà dos contactes normalment tancats i dos normalment oberts per enclavaments amb

Les superfícies superiors de les barreres o envoltants horitzontals que són fàcilment accessibles, han de

altres aparells.

respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP xxd.
Les barreres o envolvents han de fixar de manera segura i ser d'una robustesa i durabilitat suficients per

6.4 FUSIBLES

mantenir els graus de protecció exigits, amb una separació suficient de les parts actives en les condicions
normals de servei, tenint en compte les influències externes.

Els fusibles seran d’alta capacitat de ruptura, limitadors de corrent i d’acció lenta quan vagin instal∙lats en
circuits de protecció de motors.

Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les envolvents o treure parts d'aquestes, això no ha de ser
possible més que:

Els fusibles de protecció de circuits de control o de consumidors ohmnics seran d’alta capacitat de ruptura i
d’acció ràpida.

‐ Bé amb l'ajuda d'una clau o d'una eina;

Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i estaran construïts de tal forma que no es pugui

‐ O bé, després de treure la tensió de les parts actives protegides per aquestes barreres o aquestes

projectar metall al fondre’s. Portaran marcades la intensitat i tensions nominals de treball.

envolvents, no podent ser restablerta la tensió fins després de tornar a col∙locar les barreres o les envoltants;

No seran admesos elements en els que la reposició del fusible pugui suposar un perill d’accident. Estarà

‐ O bé, si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com a mínim el grau de protecció IP2X o IP XXB,

muntat sobre una empunyadura que pugui ser retirada fàcilment de la base.

que no pugui ser treta més que amb l'ajuda d'una clau o d'una eina i que impedeixi tot contacte amb les parts
actives.

6.5 INTERRUPTORS DIFERENCIALS
1/ La protecció contra contactes directes s'assegurarà adoptant les següents mesures:

Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial‐residual.

Aquesta mesura de protecció està destinada solament a complementar altres mesures de protecció contra els
contactes directes.

Protecció per aïllament de les parts actives.
L'ús de dispositius de corrent diferencial‐residual, el valor de corrent diferencial assignada de funcionament
Les parts actives hauran d'estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat més que destruint.

sigui inferior o igual a 30 mA, es reconeix com a mesura de protecció complementària en cas de fallada d'una
altra mesura de protecció contra els contactes directes o en cas de imprudència dels usuaris.

Protecció per mitjà de barreres o envoltants.
Les parts actives han d'estar situades a l'interior de les envoltants o darrere de barreres que posseeixin, com a
mínim, el grau de protecció IP XXB, segons UNE20.324. Si es necessiten obertures majors per a la reparació de
peces o per al bon funcionament dels equips, s'adoptaran precaucions apropiades per impedir que les

2/ La protecció contra contactes indirectes s'aconseguirà mitjançant "tall automàtic de l'alimentació".
Aquesta mesura consisteix a impedir, després de l'aparició d'una fallada, que una tensió de contacte de valor
suficient es mantingui durant un temps tal que pugui donar com a resultat un risc. La tensió límit
convencional és igual a 50 V, valor eficaç en corrent altern, en condicions normals ia 24 V en locals humits.
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6.8 PREMSA ESTOPES I ETIQUETES
Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de ser
interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. El punt neutre de cada

Els quadres aniran completament cablejats fins a les regletes d’entrada i sortida.

generador o transformador s'ha de posar a terra.
Es proveiran premsaestopes per totes les entrades i sortides dels cables del quadre; els premsaestopes seran
Es complirà la següent condició:

de doble tancament per cables armats i de tancament senzill per cables sense armar.
Tots els aparells i borns aniran degudament identificats en l’interior del quadre mitjançant números que

Ra x Ia £ U

corresponguin a la designació de l’esquema. Les etiquetes seran marcades de forma indeleble i fàcilment

on:

llegible.

‐ Ra és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de masses.
‐ Ia és el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció. Quan el dispositiu de

A la part frontal del quadre es disposaran etiquetes d’identificació dels circuits. El fabricant podrà adoptar

protecció és un dispositiu de corrent diferencial‐residual és el corrent diferencial‐residual assignada.

qualsevol solució per el material de les etiquetes, la seva subjecció i impressió, amb el fi de que sigui duradora

‐ U és la tensió de contacte límit convencional (50 o 24V).

i fàcilment llegible.

6.6 SECCIONADORS

En qualsevol cas, les etiquetes estaran marcades amb lletres negres de 10 mm d’altura sobre fons blanc.

Els seccionadors en carrega seran de connexió i desconnexió brusca, ambdues independents de l’acció de

7. RECEPTORS D’ENLLUMENAT

l’operador.

Els seccionadors seran adequats per servei continu i capaços d’obrir i tancar la corrent nominal a tensió
nominal amb un factor de potència igual o inferior a 0,7.

Les lluminàries seran conformes als requisits establerts en les normes de la sèrie UNE‐EN 60598.

La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no han d'excedir de 5 kg. Els
conductors, que han de ser capaços de suportar aquest pes, no han de presentar entroncaments intermedis i

6.7 EMBARRATS

l'esforç haurà de realitzar‐se sobre un element diferent del born de connexió.

L’embarrat principal constarà de tres barres per les tres fases i una, amb la meitat de la secció de les fases,

Les parts metàl∙liques accessibles de les lluminàries que no siguin de Classe II o Classe III, hauran de tenir un

per el neutre. La barra de neutre haurà de ser seccionable a l’entrada del quadre.

element de connexió per a la seva posada a terra, que anirà connectat de manera fiable i permanent al
conductor de protecció del circuit.

Les barres seran de coure electrolític d’alta conductivitat i adequades per suportar la intensitat de plena
carrega i les corrents de curtcircuits que s’especifiquen en memòria i plànols.

L'ús de làmpades de gasos amb descàrregues a alta tensió (neó, etc), es permetrà quan la seva ubicació
estigui fora del volum d'accessibilitat o quan es lin barreres o envoltants separadores.

Es disposarà també d’una barra independent de terra, de secció adequada per proporcionar la posada a terra
de les parts metàl∙liques no conductores dels aparells, la carcassa del quadre i, si hi fossin, els conductors de

En instal∙lacions d’il∙luminació amb làmpades de descàrrega realitzades en locals en els que funcionin

protecció dels cables en sortida.

màquines amb moviment alternatiu o rotatori ràpid, s'hauran de prendre les mesures necessàries per evitar la
possibilitat d'accidents causats per il∙lusió òptica originada per l'efecte estroboscòpic.
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Els circuits d'alimentació estaran previstos per transportar la càrrega deguda als propis receptors, als seus

Els motors han d'estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de tall automàtic de l'alimentació,

elements associats i als seus corrents harmòniques i d'arrencada. Per receptors amb làmpades de descàrrega,

quan l'arrencada espontani del motor, com a conseqüència del restabliment de la tensió, pugui provocar

la càrrega mínima prevista en voltiamperios serà de 1,8 vegades la potència en watts dels llums. En el cas de

accidents, o perjudicar el motor, d'acord amb la norma UNE 20.460 ‐4‐45.

distribucions monofàsiques, el conductor neutre tindrà la mateixa secció que els de fase. Serà acceptable un
coeficient diferent per al càlcul de la secció dels conductors, sempre que el factor de potència de cada

Els motors han de tenir limitada la intensitat absorbida en l'arrencada, quan es poguessin produir efectes que

receptor sigui major o igual a 0,9 i si es coneix la càrrega que suposa cada un dels elements associats a les

perjudiquen a la instal∙lació o ocasionar pertorbacions inacceptables al funcionament d'altres receptors o

làmpades i els corrents d'arrencada, que tant aquestes com aquells puguin produir. En aquest cas, el

instal∙lacions.

coeficient serà el que resulti.
En el cas de receptors amb làmpades de descàrrega serà obligatòria la compensació del factor de potència

En general, els motors de potència superior a 0,75 quilowatts han d'estar proveïts de reòstats d'arrencada o

fins a un valor mínim de 0,9.

dispositius equivalents que no permetin que la relació de corrent entre el període d'arrencada i el de marxa
normal que correspongui a la seva plena càrrega, segons les característiques del motor que ha d'indicar la

En instal∙lacions amb làmpades de molt baixa tensió (pe 12 V) s'ha de preveure la utilització de

seva placa, sigui superior a la indicada en el quadre següent:

transformadors adequats, per assegurar una adequada protecció tèrmica, contra curtcircuits i sobrecàrregues
i contra els xocs elèctrics.

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0

Per als rètols lluminosos i per a instal∙lacions que els alimenten amb tensions assignades de sortida en buit

De 5 kW a 15 kW: 2

compreses entre 1 i 10 kV s'aplicarà el que disposa la norma UNE‐EN 50107.

Més de 15 kW: 1,5

8. RECEPTORS A MOTOR

Tots els motors de potència superior a 5 kW tindrà sis borns de connexió, amb tensió de la xarxa

Els motors s’han d’instal∙lar de manera que l'aproximació a les seves parts en moviment no pugui ser causa

corresponent a la connexió en triangle del bobinatge (motor de 230/400 V per a xarxes de 230 V entre fases i

d'accident. Els motors no han d'estar en contacte amb matèries fàcilment combustibles i se situaran de

de 400/693 V per a xarxes de 400 V entre fases), de tal manera que serà sempre possible efectuar una

manera que no puguin provocar la ignició d'aquestes.

arrencada en estrella‐triangle del motor.
Els motors hauran de complir, tant en dimensions i formes constructives, com en l'assignació de potència als

Els conductors de connexió que alimenten a un sol motor han d'estar dimensionats per una intensitat del

diversos mides de carcassa, amb les recomanacions europees IEC i les normes UNE, DIN i VDE. Les normes

125% de la intensitat a plena càrrega del motor. Els conductors de connexió que alimenten a diversos motors,

UNE específiques per a motors són la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 i 20.324.

han d'estar dimensionats per una intensitat no inferior a la suma del 125% de la intensitat a plena càrrega del
motor de major potència, més la intensitat a plena càrrega de tots els altres.

Per a la instal∙lació a terra s'usarà normalment la forma constructiva B‐3, amb dos plats de suport, un extrem
d'eix lliure i carques amb potes. Per muntatge vertical, els motors portaran coixinets previstos per suportar el

Els motors han d'estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes les seves fases, havent

pes del rotor i de la politja.

aquesta última protecció ser de tal naturalesa que cobreixi, en els motors trifàsics, el risc de la manca de
tensió en una de les seves fases. En el cas de motors amb arrencador estrella‐triangle, s'assegurarà la

La classe de protecció es determina en les normes UNE 20.324 i DIN 40.050. Tots els motors hauran de tenir la

protecció, tant per a la connexió en estrella com en triangle.

classe de protecció IP 44 (protecció contra contactes accidentals amb eina i contra la penetració de cossos
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sòlids amb diàmetre major d'1 mm, protecció contra esquitxades d'aigua provinent de qualsevol direcció),
excepte per a instal∙lació a la intempèrie o en ambient humit o polsegós i dins d'unitats de tractament d'aire,

‐ Potència màxima absorbida per la màquina accionada, incloses les pèrdues per transmissió.

on s’utilitzaran motors amb classe de protecció IP 54 (protecció total contra contactes involuntaris de

‐ Velocitat de rotació de la màquina accionada.

qualsevol classe, protecció contra dipòsits de pols, protecció contra esquitxades d'aigua provinent de

‐ Característiques de la connexió elèctrica (nombre de fases, tensió i freqüència).

qualsevol direcció) .

‐ Classe de protecció (IP 44 o IP 54).
‐ Classe d'aïllament (B o F).

Els motors amb proteccions IP 44 i IP 54 són completament tancats i amb refrigeració de superfície.

‐ Forma constructiva.
‐ Temperatura màxima del fluid refrigerant (aire ambient) i cota sobre el nivell del mar del lloc

Tots els motors hauran de tenir, almenys, la classe d'aïllament B, que admet un increment màxim de

d'emplaçament.

temperatura de 80 º C sobre la temperatura ambient de referència de 40 º C, amb un límit màxim de

‐ Moment d'inèrcia de la màquina accionada i de la transmissió referit a la velocitat de rotació del motor.

temperatura del debanat de 130 º C.

‐ Corba del parell resistent en funció de la velocitat.

El diàmetre i longitud de l'eix, les dimensions de les xavetes i l'altura de l'eix sobre la base estaran d'acord
amb les recomanacions IEC.

Els motors podran admetre desviacions de la tensió nominal d'alimentació compreses entre el 5% en més o
menys. Si són de preveure desviacions cap a la baixa superiors a l'esmentat valor, la potència del motor haurà
de "deratarse" de forma proporcional, tenint en compte que, a més, disminuirà també el parell d'arrencada

La qualitat dels materials amb què estan fabricats els motors seran les que s'indiquen a continuació:

‐ Carcassa: de ferro colat d'alta qualitat, amb potes solidàries i amb aletes de refrigeració.
‐ Estator: paquet de xapa magnètica i bobinat de coure electrolític, muntats en estret contacte amb la
carcassa per disminuir la resistència tèrmica al pas de la calor cap a l'exterior de la mateixa. La impregnació

proporcional al quadrat de la tensió.

Abans de connectar un motor a la xarxa d'alimentació, haurà de comprovar que la resistència d'aïllament del
bobinat estator sigui superiors a 1,5 megahoms. En cas que sigui inferior, el motor serà rebutjat per la DO i
haurà de ser assecat en un taller especialitzat, seguint les instruccions del fabricant, o substituït per un altre.

del bobinat per a l'aïllament elèctric s'obtindrà evitant la formació de bombolles i haurà resistir les
sol∙licitacions tèrmiques i dinàmiques a les quals ve sotmès.

El nombre de pols del motor es triarà d'acord a la velocitat de rotació de la màquina accionada.

‐ Rotor: format per un paquet ranurat de xapa magnètica, on s'allotjarà el donaven secundari en forma de
gàbia d'aliatge d'alumini, simple o doble.
‐ Eix: d'acer dur.
‐ Ventilador: interior (per a les classes IP 44 i IP 54), d'alumini fos, solidari amb el rotor, o de plàstic injectat.

En cas d'acoblament d'equips (com ventiladors) per mitjà de politges i corretges trapezoïdals, el nombre de
pols del motor s'escollirà de manera que la relació entre velocitats de rotació del motor i del ventilador sigui
inferior a 2,5.

‐ Rodaments: d'esfera, de tipus adequat a les revolucions del rotor i capaços de suportar lleugers empentes
axials en els motors d'eix horitzontal (se seguiran les instruccions del fabricant pel que fa a marca, tipus i
quantitat de greix necessària per a la lubricació i la seva durada).

Tots els motors portaran una placa de característiques, situada en lloc visible i escrita de forma indeleble, en
la qual apareixerà, si més no, les dades següents:

‐ Caixes de borns i tapa: de ferro colat amb entrada de cables a través d'orificis roscats amb premsa‐estopes.
‐ Potència del motor.
Per a la correcta selecció d'un motor, que es farà parell servei continu, hauran de considerar tots i cadascun
dels següents factors:

‐ Velocitat de rotació.
‐ Intensitat de corrent a la (es) tensió (s) de funcionament.
‐ Intensitat d'arrencada.
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‐ Altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades.

‐ Nom del fabricant i model
Els conductors de coure utilitzats com elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica segons la classe 2

9. POSADES A TERRA

de la norma UNE 21.022.

Les posades a terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que, pel que fa a terra, puguin
presentar en un moment donat les masses metàl∙liques, assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar o

El tipus i la profunditat d'enterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible pèrdua d'humitat

disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats.

del sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la presa de terra per
sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 0,50 m.

La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció alguna, d'una part del

Conductors de terra.

circuit elèctric o d'una part conductora no pertanyent al mateix, mitjançant una presa de terra amb un
elèctrode o grup d'elèctrodes enterrats en el sòl .

La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, hauran d'estar d'acord amb els valors indicats en
la taula següent. La secció no serà inferior a la mínima exigida per als conductors de protecció.

Mitjançant la instal∙lació de posada a terra s'haurà d'aconseguir que en el conjunt d'instal∙lacions, edificis i

Tipus

Protecció mecànica

No protegit mecànicament

el pas a terra dels corrents de defecte o les de descàrrega d'origen atmosfèric.

Protegit contra la corrosió

Igual a conductors
protecció apdo. 7.7.1

16 mm² Cu
16mm²acero galvanitzat

L'elecció i instal∙lació dels materials que assegurin la posada a terra han de ser tals que:

No protegit contra corrosió 25 mm² Cu
50 mm² Ferro

superfície pròxima del terreny no apareguin diferències de potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti

‐ El valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les normes de protecció i de funcionament
de la instal∙lació i es mantingui d'aquesta manera al llarg del temps.



25 mm² Cu
50 mm² Ferro

La protecció contra la corrosió pot obtenir‐se mitjançant una evolvent.

‐ Els corrents de defecte a terra i els corrents de fuita puguin circular sense perill, particularment des del punt
de vista de sol∙licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques.

Durant l'execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra ha d'extremar la cura perquè

‐ La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de les condicions estimades

resultin elèctricament correctes. S'ha de tenir cura, especialment, que les connexions, no danyin ni als

d'influències externes.

conductors ni als elèctrodes de terra.

‐ Contemplen els possibles riscos deguts a electròlisi que poguessin afectar a altres parts metàl∙liques.
Bornes de posta a terra.

9.1 UNIONS A TERRA

En tota la instal∙lació de posta a terra s’ha de preveure un borne principal de terra, al qual s’han d’unir els
conductors següents:

Preses de terra.
Per a la presa de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per:
‐ Barres, tubs;
‐ Platines, conductors nus;
‐ Plaques;

‐ Els conductors de terra.
‐ Els conductors de protecció.
‐ Els conductors d’unió equipotencial principal.
‐ Els conductors de posta a terra funcional, si son necessaris.

‐ Anells o malles metàl∙liques constituïts pels elements anteriors o les seves combinacions;
‐ Armadures de formigó enterrades, amb excepció de les armadures pretensades;
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-

Es mesurarà la resistència d’aïllament amb relació a terra i entre conductors, que tindrà un valor de, al
menys, 0,5 Mohms.

resistència de la toma de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat amb el born principal de
terra, ha de ser desmuntable necessàriament por mitjà de un útil, té que ser mecànicament segur i ha

‐ Una prova de rigidesa dielèctrica, que s'efectuarà aplicant una tensió igual a dues vegades la tensió

d’assegurar la continuïtat elèctrica.

nominal més 1.000 volts, amb un mínim de 1.500 volts, durant 1 minut a la freqüència nominal. Aquest
assaig es realitzarà estant els aparells d'interrupció tancats i els curtcircuits instal∙lats com en servei
normal.

Conductors de protecció.
Els conductors de protecció serveixen per a unir elèctricament les masses de una instal∙lació amb el born de

-

terra, amb la finalitat d’assegurar la protecció contra contactes indirectes.

Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula següent:
Secció conductors fase (mm²) Secció conductores protecció (mm²)
Sf < 16
Sf
16 < S f < 35
16
Sf > 35
Sf/2
En tots els casos, els conductors de protecció que no formen part de la canalització d’alimentació seran de
coure amb una secció, al menys de:

S’inspeccionaran visualment tots els aparells i es comprovarà el funcionament mecànic de totes les parts
mòbils.

-

Es posarà el quadre de baixa tensió i es comprovarà que tots els relés actuen correctament.

-

Es calibraran i ajustaran totes les proteccions d’acord amb els valors subministrats pel fabricant.

Aquestes proves podran realitzar‐se, a petició de la DO, en presència del tècnic encarregat de la mateixa.
Quan s’exigeixin els certificats d’assaig, la EIM enviarà els protocols d’assaig, degudament certificats pel
fabricant, a la DO.

11. CONTROL

‐ 2,5 mm2, si els conductors de protecció disposen d’una protecció mecànica.

Es realitzaran quants anàlisi, verificacions, comprovacions, assaigs, proves i experiències amb els materials,

‐ 4 mm2, si els conductors de protecció no disposen d’una protecció mecànica.

elements o parts de la instal∙lació que s'ordenin pel Tècnic Director de la mateixa, sent executats en laboratori
que designi la direcció, a càrrec de la contracta.

Com a conductors de protecció poden utilitzar‐se:
Abans de la seva utilització en l'obra, muntatge o instal∙lació, tots els materials a emprar, les característiques
‐ conductors en los cables multiconductors, o

tècniques, així com les de la seva posada en obra, han quedat ja especificades en apartats anteriors, seran

‐ conductors aïllats o nus que tinguin una envolvent comú amb els conductors actius, o

reconeguts pel Tècnic Director o persona en qui aquest delegui, sense l'aprovació no podrà procedir a la seva

‐ conductors separats nus o aïllats.

ocupació. Els que per mala qualitat, manca de protecció o aïllament o altres defectes no s'estimin admissibles

Cap aparell haurà de ser intercalat en el conductor de protecció. Les masses dels equips a unir amb els

per aquell, hauran de ser retirats immediatament. Aquest reconeixement previ dels materials no constituirà la

conductors de protecció no han de ser connectades en sèrie en un circuit de protecció.

seva recepció definitiva, i el Tècnic Director podrà retirar en qualsevol moment aquells que presentin algun
defecte no apreciat anteriorment, encara a costa, si calgués, de desfer la instal∙lació o muntatge executats

10. INSPECCIONS I PROVES A FÀBRICA
L’aparamenta es sotmetrà a fàbrica a una sèrie d’assaigs per comprovar que estan lliures de defectes

amb ells. Per tant, la responsabilitat del contractista en el compliment de les especificacions dels materials no
cessarà mentre no siguin rebuts definitivament els treballs en els que s'hagin emprat.

mecànics i elèctrics.

En particular es faran al menys les següents comprovacions:
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15. CRITERIS DE MESURAMENT
12. SEGURETAT
Les unitats d’obra seran mesurades amb arreglo a l’especificat en la normativa vigent, o bé, en el cas de que
En general, basant‐nos en la Llei de Prevenció de Riscs Laborals i les especificacions de les normes NTE, es
compliran, entre d’altres, les següents condicions de seguretat:
-

Sempre que es vagi a intervenir en una instal∙lació elèctrica, tant en l’execució de la mateixa com en el
seu manteniment, els treballs es realitzaran sense tensió, assegurant‐nos la inexistència d’aquesta
mitjançant els corresponents aparells de mesura i comprovació.

-

En el lloc de treball s’hi trobaran sempre un mínim de dos operaris.

-

S’utilitzaran guants i eines aïllants.

-

Quan s’utilitzin aparells o eines elèctriques, a més de connectar‐los a terra quan així ho precisin, estaran

aquesta no sigui suficientment explícita, en la forma ressenyada en el Plec Particular de Condicions que els
sigui d’aplicació, o inclòs tal i com figuren dites unitats en l’Estat de Mesura del Projecte. A les unitats
mesurades se li aplicaran els preus que figuren en el Pressupost, en els quals es consideren inclosos totes les
despeses de transport, indemnitzacions i l’import dels drets fiscals amb els que es trobin gravats les diferents
Administracions, a més de les despeses generals del contracte. Si hi hagués necessitat de realitzar alguna
unitat d’obra no compresa en el Projecte, es formalitzarà el corresponent preu contradictori.

Els cables, safates i tubs es mesuraran per unitat de longitud (metro), segons tipus i dimensions.

dotats d’un grau d’aïllament II, o estaran alimentats amb una tensió inferior a 50 V mitjançant
transformadors de seguretat.
-

Seran bloquejats en posició d’obertura, si es possible, cada un dels aparells de protecció, seccionament i
maniobra, col∙locant al seu comandament un cartell amb la prohibició de maniobrar‐lo.

-

No es restablirà el servi al finalitzar els treballs abans d’haver comprovat que no existeix cap perill.

-

En general, entres els operaris treballen en circuits o equips de tensió o en les seves proximitats,

En la mesura s’entendran inclosos tots els accessoris necessaris pel muntatge (grapes, terminals, borns,
premsaestopes, caixes de derivació, etc.), així com la mà d’obra per el transport en l’interior de l’obra,
muntatge i proves de recepció.

Els quadres i receptors elèctrics es mesuraran per unitats muntades i connexionades.

utilitzaran roba sense accessoris metàl∙lics i evitaran l’ús innecessari d’objectes de metall o articles
inflamables; portaran les eines o equips en bosses i utilitzaran calçat aïllant, al menys, sense farratges ni
claus a les soles.
-

La connexió dels cables als elements receptors (quadres, motors, resistències, aparells de control, etc.) serà
efectuada pel subministrador del mateix element receptor.

Es compliran així mateix totes les disposicions generals de seguretat d’obligat compliment relatives a
seguretat, higiene i salut en el treball, i les ordenances municipals que siguin d’aplicació.

El transport dels materials en l’interior de l’obra estarà a càrrec de la EIM.

13. NETEJA
Abans de la Recepció provisional, els quadres es netejaran de pols, pintura i de qualsevol material que pugui
haver‐se acumulat durant el curs de l’obra en el seu interior o exterior.

14. MANTENIMENT
Quan sigui necessari intervenir novament en la instal∙lació, be sigui per causa d’avaries o per efectuar
modificacions de la mateixa, s’hauran de tenir en compte totes les especificacions ressenyades en els apartats
de execució, control i seguretat, de la mateixa forma que si es tractés d’una instal∙lació nova. S’aprofitarà
l’ocasió per comprovar l’estat general de la instal∙lació, substituint o reparant aquells elements que ho
precisin, utilitzant materials de característiques similars a les reemplaçades.
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16. CONDICIONS PER A LA RECEPCIÓ
Per a procedir a la recepció de l’obra, i sense perjudicar d’altres exigències no compreses en aquest plec de
prescripcions tècniques, s’hauran de complir els següents punts:
a). Entrega i aprovació dels plànols finals d’obra (dues col∙leccions) i també els manuals de manteniment i
instruccions de funcionament que inclouen catàlegs i instruccions de fabricants, així com els corresponents
certificats de garantia. També s’instruirà al personal de la propietat del funcionament de les instal∙lacions.
b). Comprovació per la Direcció d’Obres del bon acabament dels treballs.
c). Proves d’aïllament satisfactòries a una tensió mínima de 500V.
d). Comprovació de la continuïtat del terra i equipotencialitat.
e). Comprovació dels elements de seguretat: diferencials, etc.
f). Legalització de la instal∙lació i entrega dels butlletins segellats.
g). L’instal∙lador emetrà els corresponents certificats de totes les proves realitzades i necessàries per a la
legalització.
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PC 5.10 PLEC DE CONDICIONS INSTAL∙LACIÓ TELECOMUNICACIONS

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

1 CANALS PLÀSTIQUES

2 CANALS METÀL∙LIQUES

1.1 CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT INSTAL∙LAT

2.1 CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT INSTAL∙LAT

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, de dimensions 60x190 mm com a màxim, amb

Canal metàl∙lica de planxa d'acer llisa, amb obertures o ranurada, de dimensions màximes 100x300 mm,

separador o sense i muntada superficialment.

muntada superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Fixació i anivellació
Tallat en corbes i cantonades

Fixació i anivellació

CONDICIONS GENERALS:

Tallat en corbes i cantonades

El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments
amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer

CONDICIONS GENERALS:

amb peces d'unió fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos
recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant‐les al conductor de terra cada 10 m, com a

El muntatge s'ha de fer mitjançant visos i tacs expansius per a fixar‐la al parament. Les unions dels trams
rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o

màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb
tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament.

reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Els finals de canalització i els
trams han d'estar coberts amb tapetes de final de tram. Nombre de fixacions: >= 3/m

Toleràncies d’instal∙lació:

Distància entre les fixacions: <= 2,5 m

Toleràncies d’instal∙lació:

Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

1.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D’INSTAL∙LACIÓ

2.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D' INSTALLACIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal∙lació.

No hi ha condicions específiques del procés d’instal∙lació.
1.3 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels

2.3 UNITAT I CRITERI D' AMIDAMENT
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels

punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. La

punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. La

instal∙lació inclou les fixacions i les tapes. Els separadors estan inclosos si està indicat a la P.O.

instal∙lació inclou les fixacions i les tapes. Els separadors estan inclosos si està indicat a la P.O.

1.4 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT
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2.4 NORMATIVA D' OBLIGAT COMPLIMENT
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.

3 SAFATES PLÀSTIQUES

PLEC DE CONDICIONS

Toleràncies d’instal∙lació:
Nivell: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
3.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D' INSTAL∙LACIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal∙lació.

3.1 CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT INSTAL∙LAT
Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat, de 60x400 mm de dimensions màximes, muntada. S'han considerat
els tipus de col∙locació següents:

3.3 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

Muntat superficialment Fixada amb suports

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

3.4 NORMATIVA D' OBLIGAT COMPLIMENT
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja

Fixació i anivellació

Tensión.

Tallat en corbes i cantonades

4 SAFATES METÀL∙LIQUES
CONDICIONS GENERALS:

4.1 CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT INSTAL∙LAT

El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim de dues per safata, fixades al parament amb tacs
de PVC i visos. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les safates s'han de fer

Safata metàl∙lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports. S'han considerat

mitjançant una peça d'unió fixada amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre

els tipus següents:

dos recolzaments. Tots els elements auxiliars (derivacions, corbes, regletes, etc.) han de ser de PVC. Els finals

Planxa d'acer galvanitzada

de canalització han d'estar coberts sempre amb una tapa de final de tram.

Reixeta d'acer
Perfil d'acer

COL∙LOCAT SUPERFICIALMENT:
Els conductors han d'anar fixats al suports tele‐rails, i aquests han d'anar collats a la canalització amb

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

separadors d'acer galvanitzat. Els tele‐rails i els separadors han de complir les especificacions fixades als seus

Fixació i anivellació

plecs de condicions.

Talls en corbes i cantonades

Distància entre les fixacions: <= 2,5 m

CONDICIONS GENERALS:

Toleràncies d’instal∙lació:

El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim de dues per tram, fixades al parament o al sostre

Desploms: <= 1%, <= 30 mm

mitjançant perns d'ancoratge o tacs de PVC i visos. Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de
fer amb peces especials fixades amb cargols o reblons. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant‐les al

FIXADA AMB SUPORTS:
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conductor de terra cada 10 m, com a màxim. El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de

Cables metàl∙lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals, col∙locats.

tram. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.

S'han contemplat els tipus de cables següents:

Toleràncies d'execució:

Cables per a instal∙lacions verticals i horitzontals en edificis

Nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total

Cables per a instal∙lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat

Desploms: <= 0,2%, 15 mm/total
S'han contemplat els tipus de col∙locació següents:
PLANXA:

Cables col∙locats sota canals, safates o tubs

Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons. Distància entre

Cables amb connectors als extrems, col∙locats

fixacions: <= 2,5 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
REIXETA O PERFIL:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder doblegar‐la.

En cables col∙locats sota canals, safates o tubs:

Distància entre fixacions: <= 1,5 m

Col∙locació del cable a dintre de la envoltant de protecció
Marcat del cable
Prova de servei

4.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'INSTAL∙LACIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.

Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.

En cables amb connectors als extrems:
Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals

4.3 UNITAT I CRITERI D' AMIDAMENT

Comprovació i verificació de la partida d'obra executada
m de llargària instal∙lada amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels

Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.

punts a connectar.
Tots els canals de comunicacions de coure del Sistema de Cablejat Estructurat seran de Classe E/Categoria 6.
És precís assegurar el compliment de la Categoria 6/Classe E amb total certesa. Els equips de test tenen un

4.4 NORMATIVA D' OBLIGAT COMPLIMENT

rang d'exactitud, arreplegat en els estàndards, en el que poden donar un "Fals Positiu" o "Fals Negatiu".
REBT 2002 Real Decret 842/2002 de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Veure requisits, procediments de test i fórmules en ANSI/TIA/EIA568‐B.2 o consultar amb un fabricant
d'equips de test.

5 CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL∙LICS

Per a evitar obtenir mesures en el rang d'incertesa, que poden resultar incorrectes en diversos dBs, és
necessari disposar de canals de cablatge amb prestacions superiors a allò que s'ha arreplegat en l'estàndard,

5.1 CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT INSTAL∙LAT

PC 5.10.4

els mesures del qual estiguin fora del mencionat rang d'incertesa. Els canals de Classe E/Categoria 6
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permetran l'ús de 4 connexions mascle‐femella amb un marge NEXT mínim garantit de 6 dB, i 6 connexions
mascle‐femella amb un marge NEXT mínim garantit de 4 dB.
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Pèrdues de Retorn 21.0
(dB)

21.0

21.0 21.0

Retard (ns)

562
30

580

21.0

19.5

11.0 18.5

16.0

14.0 11.0

10.0

557

5505 553

552

551

550

549

548

547

546

30

30

30

30

30

30

30

30

30

No s'admetran en la definició de prestacions els valors típics o mitjans, ja que no asseguren el funcionament

Retard Diferencial 30
(ns)

30

correcte del sistema instal∙lat.

El marge de prestacions sobre els valors indicats per l'estàndard (veure taula anterior) que el fabricant
garanteixi es consideraran un important valor afegit i una millora respecte al mínim requerit pel present plec

El sistema en el seu conjunt ha de complir o millorar els següents valors garantits de funcionament:

d'especificacions.

Prestacions Garantides del Canal de Categoria 6 amb 4 connexions:
Les diverses solucions ofertades es compararan tenint en compte els marges garantits sobre l'estàndard.
1

Freqüència (MHz)

4

8

10

16

20

25

31.25

62.5

100

200

250

El Comitè de Cablejat de l'Organització d'Estàndards Internacional (ISO; International Estàndards

Pèrdues deInserció 2.0
(dB)

3.8

5.4

6.0

7.6

8.6

9.6

10.8

15.6

20.2

30.0

34.1

Organisation) ha definit les especificacions per a la Classe E/Categoria 6 per a cable balancejat. El comitè hi ha

NEXT(dB)

78.7

69.0

64.2

62.6

59.2

57.6

56.0

54.4

49.4

45.9

40.8

39.1

establert clarament com a objectiu fonamental per a la Classe E/Categoria 6 la completa compatibilitat

ACR (dB)

76.6

65.2

58.8

56.6

51.6

49.1

46.4

43.6

33.7

25.7

10.8

5.0

elèctrica i mecànica amb les aplicacions de Classes anteriors. Aquest punt fa referència a l'especificació de

PSNEXT (dB)

77.8

68.0

63.1

61.5

58.1

56.5

54.8

53.2

48.1

44.6

39.4

37.7

Categoria 6 utilitzada en esta secció. El contractista haurà de fer menció d'aquest punt quan sigui necessari.

PSACR (dB)

75.8

64.2

57.7

55.5

42.4

47.9

45.2

432.4

32.4

24.3

9.4

3.5

ELFEXT (dB)

69.3

57.2

51.2

49.3

45.2

45.2

433.3 39.4

329.3

29.3

23.2

21.3

PSELFEXT (dB)

68.3

56.2

50.2

48.3

44.2

42.2

40.3

38.4

32.3

28.3

22.2

20.3

Pèrdues de Retorn 23.0
(dB)

23.0

23.0

23.0

23.0

21.5

016.0 20.5

18.0

16.0

13.0

12.0

Retard (ns)

562

557

5505

553

552

551

550

549

548

547

546

desenvolupades per a aplicacions d'alta velocitat com 1000 base‐t/TX i han de complir o excedir les normes

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

TIA/EIA 568B, IS11801, EN50173 per a Categoria 5e i els requisits mínims proposats per a la Categoria 6 (estos

Retard
(ns)

Els cables de 4 parells seran de Categoria 6 i han de complir les especificacions TIA/EIA 568B, IS11801,
EN50173. Han de suportar‐ne, entre altres, les característiques especificades en els estàndards d'aplicacions
IEEE 802.3, 10BASE‐T; IEEE 802.5, 4 Mbps, 16Mbps (328 ft [100m], 104 Workstations), TP‐PMD, 100base‐tx,
ATM‐155Mbps i ATM a 622 Mbps. A més, estos cables han de ser capaços de suportar noves aplicacions

580

Diferencial 30

últims només en el cas que es tracte de cablejat de Categoria 6). L'Annex I inclou una llista completa de les
aplicacions que haurà de suportar el Sistema de Cablatge Estructurat.

Prestacions Garantides del Canal de Categoria 6 amb 6 connexions:

Freqüència (MHz) 1

4

8

Pèrdues
deInserció (dB)

2.1

3.9

5.4

NEXT(dB)

76.7

67.0

ACR (dB)

74.6

PSNEXT (dB)

10
6.1

16

20

25

31.25 62.5

100

200

250

Addicionalment ha d'aportar‐se:




Certificacions ISO 9001/14001 del fabricant
Classificació UL Verified sobre prestacions elèctriques de Categoria 6 .
Compliment de Normativa Contra incendis UL® Listed

7.7

8.7

9.7

10.9

15.8

20.4 30.3

34.5

62.2 60.6

57.2

55.6

54.0 52.4

47.4

43.9 38.8

37.1

63.2

56.7 54.5

49.5

47.0

44.3 41.5

31.6

23.5 8.5

2.6

CONDICIONS GENERALS:

75.8

66.0

61.1 54.5

56.1

54.5

52.8 51.2

46.1

42.6 37.4

35.7

La prova de servei ha d'estar feta. S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal∙lació.

PSACR (dB)

73.7

62.2

55.7 53.4

48.4

45.8

43.1 40.3

30.3

22.1 7.1

1.2

L’instal∙lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal∙lació.

ELFEXT (dB)

67.3

55.2

49.2 47.3

43.2

41.2

19.3 37.4

31.3

27.3 21.2

19.3

PSELFEXT (dB)

66.3

54.2

48.2 26.3

48.2

40.2

18.3 36.4

30.3

26.3 20.2

18.3
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CABLES COL∙LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:

PLEC DE CONDICIONS

5.4 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. No es poden transmetre esforços entre el
cable i la resta d'elements de la instal∙lació. No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la
canal, safata o tub. Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements
d'altres instal∙lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle
circumscrit al feix dels conductors. Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir
en el mateix compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal∙lacions.

*UNE‐EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
*UNE‐EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
*EN 50173‐1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office
areas.

6 CABLES DE FIBRA ÒPTICA
6.1 CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT INSTAL∙LAT

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal han d'estar fetes. La

Cables amb conductors de fibra òptica per a la transmissió de senyals digitals, col∙locats. S'han contemplat els

continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.

tipus de cables següents:

5.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'INSTAL∙LACIO

Cables per a instal∙lacions verticals i horitzontals en edificis

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La

Cables per a instal∙lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat

estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Les connexions
s'han de dur a terme amb d’utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable. Tots els
elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació. La seva instal∙lació no ha d'alterar les
característiques dels elements. S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a

Es contemplen els següents tipus de col∙locació:
Cables col∙locats sota canals, safates o tubs
Cables amb connectors als extrems, connectats als equips

les especificades al projecte. Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la
retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.

CABLES PER A INSTALLACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. S'ha de vigilar que
el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte amb arestes, etc.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

En cables col∙locats sota canals, safates o tubs:
Col∙locació del cable a dintre de l’embolcall de protecció
Marcat del cable
Prova de servei

5.3 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.

CABLES COLLOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:

En cables amb connectors als extrems:

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.

Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals
Comprovació i verificació de la partida d'obra executada

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la D.T.

PC 5.10.6

Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.
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Per a suportar aplicacions multigigabit en distàncies superiors a unes desenes de metres, es disposarà de fibra

Totes les fibres seguiran un codi de colors que faciliten la seva identificació individual. Tindran una coberta D‐

multimode de nova generació (coneguda com OM3 en la 2a edició de la Norma IS 11801). Les prestacions i

LUX® o equivalent que asseguri la conservació del color, minimitzi les pèrdues per microcorbatures i faciliti el

característiques de la fibra OM3, tal com les arreplega la norma IS 11801‐2a edició, s'adjunten en la següent

maneig. La coberta es podrà retirar mecànicament.

taula. Les distàncies suportades per la fibra OM3 per a 10 Gigabit Ethernet venen arreplegades en taules
posteriors.

Ample de Banda Modal Mínim (MHzkm)
Tipus de Fibra Diàmetre del Ample de Banda en Saturació Ample
de
Òptica
Nucli en micres MHzkm
Làser EficaçMHzkm

Banda

Diàmetre Nucli OM1

62 .5 m ± 3 m

Diàmetre Nucli OM2/OM3

50 m ± 2 m

No circularitat del nucli:

<6%

Excentricitat Nucli/Revestiment:

<3.0 m

Obertura Numèrica OM1:

0.275 ± 0.015

Obertura Numèrica OM3:

0.200 +0.015/‐0.010

850 nm

1300 nm

850 nm

Diàmetre del Revestiment:

125 m ± 1 m

OM1

50 o 62.5

200

500

No especificada

No circularitat del Revestiment:

<2.0%

OM2

50 o 62.5

500

500

No especificada

Diàmetre de Recobriment:

250 m ± 15 m

OM3

50

1500

500

2000

Diàmetre de Buffer:

890 m ± 50 m

Mínima Força Tracció Suportada:

100,000 psi

NOTA 1: L'Ample de Banda Làser Eficaç es garanteix per mitjà de DMD com s'especifica en
l'esborrany IEC‐60793‐1‐49. NOTA 2: L'Ample de Banda Làser a 1300nm no està especificat
actualment per cap aplicació

Radio Mínim de Curvatura de laFibra: 1.91 cm

Especificacions de Fibres Multimode

Radio Mínim de Curvatura del Cable: 20 veces el diàmetre del cable 10 veces el diàmetre del
Durant la Instal∙lació: Després de la cable
Instal∙lació:

Els cables de fibra multimode especificats per a suport de 10 Gigabit Ethernet fins a 65 m compliran les

Rang Temperatures de Funcionament: de 0°C a 50°C

especificacions de la classe òptica OM1 i estaran compostos de fibres d'índex gradual amb nucli de 62.5
microns.

Rang
de
Temperatures
Emmagatzematge:
Atenuacions Màximes de la Fibra:

Els cables de fibra multimode especificats per a suport de 10 Gigabit Ethernet fins a 150 m compliran les
especificacions de la classe òptica OM2 i estaran compostos de fibres d'índex gradual amb nucli de 50
microns.

Els cables de fibra multimode especificats per a suport de 10 Gigabit Ethernet fins a 300 m compliran les

de De ‐40°C a 65°C
3.5 dB/km a 850 nm (rang típic de 2.8 a 3.5 dB/km) 1.5
dB/km a 1300 nm (rang típic de 0.5 a 1.5 dB/km)

Mínima amplada de Banda fibres 200 MHz a 850 nm 500 MHz a 1300 nm
OM1:
Mínima amplada de Banda fibres 950/500 MHz a 850/1300 nm (overfilled bandwidth)
OM2:
700/500 MHz a 850/1300 nm (laser bandwidth)
Mínima amplada de Banda fibres 1500/500 MHz a 850/1300 nm (overfilled bandwidth)
OM3:
2000/500 MHz a 850/1300 nm (laser bandwidth)

especificacions de la classe òptica OM3 i estaran compostos de fibres d'índex gradual amb nucli de 50
microns.

CONDICIONS GENERALS:
Tots els materials que intervenen en la partida d'obra han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, les

Les fibres han de complir les especificacions EIA/TIA 492 i l'estàndard IS 11801.
Les fibres tindran dos finestres de transmissió en els rangs de longituds d'ona de 850 i 1300 nm

connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament
aprovats per aquest. S'han de comprovar la qualitat i característiques del senyal òptic en els requerits per la
D.T. o bé els que sol∙liciti la D.F. Les proves s'han de fer amb un reflectòmetre òptic en el domini del temps
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(OTDR) i amb un mesurador de potència. L’instal∙lador ha de lliurar a la D.F. la documentació amb els resultats

CABLES PER A INSTALLACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:

de les proves i els certificats requerits sobre la instal∙lació.

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la D.T.

CABLES COL∙LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. No es poden transmetre esforços entre el

6.4 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

cable i la resta d'elements de la instal∙lació. No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la

*UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones.

canal, safata o tub. Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements

*UNE 20703:1992 Cables ópticos multifibra para telecomunicaciones.

d'altres instal∙lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle

*UNE‐EN 187000:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica.

circumscrit al feix dels conductors. Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir

*UNE‐EN 187000/A1:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica.

en el mateix compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal∙lacions.

*UNE‐EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas.
*UNE‐EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:

*UNE‐EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.

La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les preses de senyal han d'estar fetes. La

*EN 50173‐1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office

continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.

areas.

7 UNIONS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA

6.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D’INSTAL∙LACIÓ

7.1 CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT INSTAL∙LAT
CABLES COL∙LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar‐li retorciments ni coques. El conductor s'ha

Operacions d'unió sobre cables de fibra òptica.

d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la

S'han contemplat les partides d'obra següents:

seva coberta. El cable s'ha de col∙locar de manera que les seves propietats no quedin malmeses. L'embolcall

Empalmaments per fusió entre fibres òptiques

de protecció ha d'estar instal∙lat abans d'introduir els conductors. Durant l'estesa del cable i sempre que es

Empalmaments entre fibres òptiques i connectors lliures o fixes

prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua. Les tensions
mecàniques que es generin durant l'estesa, i les remanents un cop aquest instal∙lat, seran inferiors a les que

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

suporta el cable. No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció.

Empalmaments entre fibres òptiques:
Replanteig de la unitat d'obra

Radi mínim de curvatura del cable: >= 10D (D = diàmetre del cable)

Comprovació prèvia de la carta d'empalmaments

Temperatura ambient durant la instal∙lació: 0°C =< T =< 50°C (T = Temperatura ambient)

Identificació de les fibres en ambdós cables
Operacions de preparació dels extrems dels cables (retirada de coberta exterior, retirada de segona coberta

6.3 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

de protecció, neteja de fibres amb productes adequats, tallat de l'extrem de les fibres, etc.)

CABLES PER A INSTALLACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.

Execució de la unió entre fibres
Comprovació de la partida d'obra
Preparació i lliurament de la documentació requerida per la D.F.

PC 5.10.8
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Retirada de l'obra de restes d'embalatges, retalls de fibres, fundes, material sobrant d’instal∙lació, etc.

Empalmaments entre fibres òptiques i connectors:
Replanteig de la unitat d'obra
Comprovació prèvia de la carta d'empalmaments
Identificació de les fibres
Operacions de preparació dels extrems dels cables (retirada de coberta exterior, retirada de segona coberta
de protecció, neteja de les fibres amb productes adequats, tallat de l'extrem de les fibres, etc.)
Execució de la unió entre la fibra òptica i el connector fix o lliure
Comprovació de la partida d'obra
Preparació i lliurament de la documentació requerida per la D.F.
Retirada de l'obra de restes d'embalatges, retalls de fibres, fundes, material sobrant d’instal∙lació, etc.

CONDICIONS GENERALS:

Tots els materials que intervenen en la partida d'obra han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, les
connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament
aprovats per aquest. S'han de comprovar la qualitat i característiques del senyal òptic un cop feta la connexió.
Les proves s'han de fer amb un reflectòmetre òptic en el domini del temps (OTDR) i amb un mesurador de
potència. L’instal∙lador ha de lliurar a la D.F. la documentació amb els resultats de les proves i els certificats
requerits sobre la instal∙lació.

EMPALMAMENTS PER FUSIÓ ENTRE FIBRES ÒPTIQUES:
Els empalmaments han d'estar fets a dintre de caixes de connexió de fibra òptica. L'element de reforç del
cable ha de quedar subjectat al suport de la caixa. Si aquest reforç és metàl∙lic, aleshores s'ha de connectar a
la xarxa de terra. En una mateixa caixa de connexió només hi pot haver un mateix tipus d'empalmament. Les
fibres s'han de marcar per tal de poder identificar el circuit al qual pertanyen.

PLEC DE CONDICIONS

7.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'INSTAL∙LACIÓ
Abans de començar les tasques de connexió s'han d'identificar totes les fibres del cable.

EMPALMAMENTS PER FUSIÓ ENTRE FIBRES ÒPTIQUES:
S'ha de fer un replanteig de la posició de cadascuna de les fibres a dintre de la caixa d'empalmes. S'ha de
retirar la coberta exterior del cable i el material de reblert, quan n'hi hagi, en una llargària aproximada de 2 m
amb la finalitat d'exposar l'interior del cable.

Per a cables amb fibres folgades, s'ha de retirar aproximadament 1 m de tub de protecció per tal d'exposar les
fibres individuals. Per a cables d'estructura ajustada amb protecció de 900 micres les fibres han de quedar
exposades i folgades un cop retirada la coberta exterior i el material de reblert. En aquest últim cas es tindrà
cura de no malmetre les fibres. S'ha de netejar el gel de protecció de les fibres amb els productes químics
adequats. S'ha de fer servir guants per a evitar el contacte amb els productes netejadors i ulleres per a
protegir els ulls de les fibres que es trenquin. Un cop identificada la fibra que s'ha d'empalmar, s'ha de retirar
el recobriment de la fibra, deixant exposats al voltant de 5 cm del nucli de la fibra. En els cables amb
estructura ajustada amb protecció de 900 micres, s'ha de retirar la protecció de 900 micres amb una eina de
pelat de protecció de 900 micres i posteriorment retirar el recobriment de la fibra deixant exposats uns 5 cm
del nucli de fibra nua. L'eina de pelat del recobriment s'ha d'aplicar perpendicular a les fibres. La fibra nua
s'ha de netejar de residus amb una gassa mullada amb alcohol. La gassa s'ha de desplaçar sobre la fibra
sempre en la mateixa direcció. Un cop net el nucli del cable, s'ha d'evitar tocar‐lo amb els dits o que entri en
contacte amb qualsevol altre superfície.

El nucli de fibra s'ha de tallar amb una eina que asseguri una secció neta i perpendicular a l'eix del cable. La
fibra restant s'ha de recollir i dipositar en un contenidor especial. Les fibres a unir s'han de situar sobre la
màquina d'unió per fusió seguint les instruccions del fabricant de la màquina. S'han d'alinear ambdues fibres
en els tres eixos abans de la unió. S'ha de col∙locar el terminal termoretràctil sobre una de les fibres per tal de
poder‐lo ajustar sobre l'empalmament un cop fet aquest. Un cop feta la unió, s'ha d'ajustar el terminal
termoretràctil de protecció, i dipositar l'empalme a dintre de la caixa. S'ha de recollir la fibra que sobra

EMPALMAMENTS ENTRE FIBRES ÒPTIQUES I CONNECTORS LLIURES O FIXES:
Els empalmaments han d'estar fets en els connectors o bé en les safates de connexió.

enrotllant‐la a dintre de la mateixa caixa, sense excedir mai el radi mínim de curvatura. Un cop feta la unió i
situada a dintre de la caixa, es procedirà a l'execució de les proves amb l'OTDR o amb el mesurador de
potència. En cas de que els resultats fossin incorrectes, es refarà l'empalmament. Un cop fetes totes les
unions, s'han d'assegurar tots els tubs de fibres a la caixa d'empalmaments. Els elements de reforç dels cables
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s'han de subjectar a la caixa d'empalmaments, de manera que no es transmetin esforços sobre les fibres i les

*EN 50173‐1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office

connexions.

areas.

EMPALMAMENTS ENTRE FIBRES ÒPTIQUES I CONNECTORS LLIURES O FIXES:

La unió entre la fibra i el connector s'ha de dur a terme seguint les instruccions de la documentació tècnica

8 ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE VEU I DADES
8.1 CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT INSTAL∙LAT
Connectors fixes per a instal∙lacions de comunicacions, col∙locats encastats en caixes de mecanismes.

del fabricant del connector. S'ha de retirar la coberta exterior del cable i el material de reblert, quan n'hi hagi,
en una llargària aproximada de 2 m amb la finalitat d'exposar l'interior del cable. S'ha de retirar la protecció

S'han contemplat els tipus de connectors següents:

de 900 micres en una llargària aproximada de 4 cm amb una eina de pelat de 900 micres. S'ha de retirar el
recobriment de la fibra en una llargària aproximada de 2 cm amb una eina de pelat del recobriment. La fibra
nua s'ha de netejar de residus amb una gassa mullada amb alcohol. La gassa s'ha de desplaçar sobre la fibra
sempre en la mateixa direcció. Un cop net el nucli del cable, s'ha d'evitar tocar‐lo amb els dits o que entri en

Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl∙lics, amb o sense pantalla
Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST
Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

contacte amb qualsevol altre superfície. S'ha de dipositar adhesiu epòxid sobre la fibra, seguint les
instruccions del fabricant, i posteriorment introduir el connector deixant que la fibra sobresurti lleugerament.
Un cop curada la resina, s'ha de trencar l'extrem de la fibra que sobresurt del connector, deixant una petita
porció de fibra, i procedir al polit de l'extrem amb una taula de polit adequada. S'ha de examinar amb un
microscopi que l'extrem polit de la fibra no està ratllat ni presenta restes de resina o residus. S'ha d'ajustar el
terminal termoretràctil sobre la fibra i sobre el connector. En aquest punt s'ha de dur a terme la comprovació
de la connexió amb l'OTDR o amb una mesurador de potencia.

Replanteig de la unitat d'obra
Preparació de l'extrem del cable
Execució de la connexió
Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador
Prova de funcionament
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.

7.3 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
CONDICIONS GENERALS:
Unitat d'unió de F.O. realment executada amidada segons les especificacions de la D.T.

La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. El connector ha de quedar
fixat sòlidament a la caixa de mecanismes. Tots els materials que intervenen en la instal∙lació han de ser
compatibles entre sí. Les connexions han d'estar fetes.

7.4 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT
*UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones.
*UNE 20703:1992 Cables ópticos multifibra para telecomunicaciones.

No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d'anar folgat
a dintre de la caixa de mecanismes.

*UNE‐EN 187000:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica.
*UNE‐EN 187000/A1:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica.
*UNE‐EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas.

Toleràncies d’instal∙lació:
Posició: ± 20 mm Aplomat: ± 2%

*UNE‐EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
*UNE‐EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
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En les instal∙lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus apantallat, amb

*EN 60603‐7‐1:2002 Connectores para equipos electrónicos. Parte 7‐1: Especificación particular

pantalla de 360° al voltant del connector. L'apantallament de la instal∙lació no es pot perdre en el connector ,

de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad

per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.

evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
*EN 60603‐7‐7:2002 Connectores para equipos electrónicos. Parte 7‐7: Especificación particular

CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:

para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos para la transmisión de datos con frecuencia de hasta 600

La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar‐se en el punt de connexió entre la fibra i el

MHz (Categoría 7, Blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)

connector. Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.

8.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'INSTAL∙LACIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Les
connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb d’utillatge adequat. Les connexions s'han de fer
seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar
abans de la seva col∙locació. La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques dels elements. S'ha de
comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al projecte. Un
cop col∙locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants com ara
embalatges, retalls de cables, etc.

9 ARMARIS, XASSÍS I BASTIDORS
9.1 CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT INSTAL∙LAT
Armaris metàl∙lics amb bastidor tipus rack 19", porta amb vidre securitzat, pany securitzat, pany amb clau i
accés pels 4 costats, equipats amb bateria d'endolls I ventilat torejada, col∙locat superficialment.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Replanteig de la unitat d'obra
Col∙locació i anivellació
Connexió a la xarxa elèctrica

8.3 UNITAT I CRITERI D' AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la D.T.

Prova de funcionament
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:
8.4 NORMATIVA D' OBLIGAT COMPLIMENT
*UNE‐EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
*UNE‐EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
*EN 50173‐1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office
areas.

La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar fixat
sòlidament al suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació
disposat pel fabricant. Tots els material que intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre sí. S'ha
de deixar l'espai suficient al voltant de l'armari per tal de permetre les operacions de muntatge i
manteniment. Les reixetes de ventilació de l'armari no poden quedar obstruïdes. La porta ha d'obrir i tancar

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL∙LICS:
*UNE‐EN 60603‐7:1999 Connectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas.
Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con
características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad.

correctament. Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control,
amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les
especificacions fixades a les seves partides d'obra. L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. No
s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal∙lació elèctrica (tubs, canals, safates o cables) i els
components de l'equip. No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un
cop acabades les feines de muntatge. La prova de funcionament ha d'estar feta.
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Router col∙locat en armari rack de 19"
Toleràncies d’instal∙lació:

Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col∙locada a l'interior del PC

Posició: ±20 mm Aplomat: ±2%

Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col∙locada a l'interior del
PC

9.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'INSTAL∙LACIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. El

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Tots els elements s'han
d'inspeccionar abans de la seva col∙locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte
corresponen a les especificades al projecte La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de
l'element. Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments. Un cop instal∙lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants

En elements col∙locats dins de l'armari rack de 19":
Col∙locació dins de l'armari
Execució de les connexions elèctriques
Prova de funcionament
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges

com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

En elements col∙locats a l'interior del PC:

9.3 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Retirada de la carcassa del PC
Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la D.T.

Col∙locació de la targeta en la ranura de connexió
Comprovació del funcionament

9.4 NORMATIVA D' OBLIGAT COMPLIMENT

Tancat de la carcassa del PC
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

ELEMENTS COL∙LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19":

*UNE‐EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
*UNE‐EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
*EN 50173‐1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office
areas.

La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar fixat
sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació
disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços entre el plafó i l'armari. Tots els materials que
intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions
dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament
aprovats per aquest. L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de

10 EQUIPS ELECTRÒNICS PER A TRANSMISIÓ DE DADES

funcionament.
10.1 CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT INSTAL∙LAT
Equips electrònics per a transmissió de dades, col∙locats. S'han contemplat les partides d'obra següents:

Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles. La porta de l'armari ha de
poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats els cables de la instal∙lació de dades.

Switch col∙locat en armari rack de 19"

En les instal∙lacions amb cables metàl∙lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el connector, per

Hub col∙locat en armari rack de 19"

tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. En les instal∙lacions amb
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cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal òptic no poden alterar‐se en el punt de connexió

*EN 50173‐1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office

entre la fibra i el connector. Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per

areas.

radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica. La prova de servei ha d'estar
feta.

11 EQUIPAMENTS DE COMUNICACIONS

ELEMENTS COL∙LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:

11.1 CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT INSTAL∙LAT
Equips electrònics per a transmissió de dades i comunicacions, col∙locats. L'execució de la unitat d'obra inclou

La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC. Els connectors de dades

les operacions següents:

de la targeta han de ser accessibles.
10.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D’INSTAL∙LACIÓ

Col∙locació a dintre de l'armari
Execució de les connexions elèctriques Instal∙lació del programari
Prova de funcionament

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Les

Retirada de l'obra les restes d'embalatges

connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb d’utillatge adequat. Les connexions s'han de fer
seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar

La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar fixat

abans de la seva col∙locació. La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques dels elements. S'ha de

sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació

comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al projecte. Un

disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços entre el plafó i l'armari. Tots els materials que

cop col∙locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants com ara

intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions

embalatges, retalls de cables, etc.

dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament
aprovats per aquest. L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de

ELEMENTS COLLOCATS A L'INTERIOR DEL PC:

funcionament. Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles. La porta de

Les targetes s'han d'introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme. No s'ha de deformar

l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats els cables de la instal∙lació

la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d'introduir la targeta, per tal de no malmetre el

de dades.

circuit imprès ni cap component electrònic. No s'han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta.
La targeta s'ha de fixar a la carcassa del PC.

En les instal∙lacions amb cables metàl∙lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el connector, per
tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. En les instal∙lacions amb
cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal òptic no poden alterar‐se en el punt de connexió

10.3 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la D.T.

entre la fibra i el connector. Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per
radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica. La prova de servei ha d'estar
feta. El fabricant emetrà un certificat de compliment de les característiques especificades en la D.T. El

10.4 NORMATIVA D' OBLIGAT COMPLIMENT
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja

fabricant emetrà un certificat de garantia contra defectes de fabricació per un any.

Tensión.
*UNE‐EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
*UNE‐EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.

11.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'INSTAL∙LACIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Les
connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb d’utillatge adequat. Les connexions s'han de fer
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seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar
abans de la seva col∙locació. La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques dels elements. S'ha de

CONDICIONS GENERALS:

comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. Un cop

La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar fixat

col∙locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants com ara embalatges,

sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació

retalls de cables, etc.

disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços entre el plafó i l'armari. Tots els materials que
intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions
dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament

11.3 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

aprovats per aquest. Les connexions han d'estar fetes. No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la D.T.

mecanisme. La prova de servei ha d'estar feta.
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL∙LICS:
L'apantallament de la instal∙lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de

11.4 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

connectar amb la pantalla del propi connector.

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.

CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar‐se en el punt de connexió entre la fibra i el

12 ELEMENTS ESPECIALS PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

connector. Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de

12.1 CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT INSTAL∙LAT

curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.

Elements especials per a armaris de comunicacions, col∙locats.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:

12.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'INSTAL∙LACIÓ

Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats
Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. El

Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC

muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la

Caixa per a unions de cables de fibra òptica

seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva
col∙locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades
al projecte. La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop instal∙lat l'equip, es

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
Replanteig de l'element a l'interior de l'armari
Fixació a l'armari

12.3 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Execució de les connexions

Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la D.T.

Prova de servei
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
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12.4 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT
*UNE‐EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
*UNE‐EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
*EN 50173‐1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office
areas.

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL∙LICS:
*UNE‐EN 60603‐7:1999 Connectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas.
Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con
características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad.
*EN 60603‐7‐1:2002 Connectores para equipos electrónicos. Parte 7‐1: Especificación particular de
conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad
evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
*EN 60603‐7‐7:2002 Connectores para equipos electrónicos. Parte 7‐7: Especificación particular para
conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos para la transmisión de datos con frecuencia de hasta600 MHz
(Categoría 7, Blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002).

PLEC DE CONDICIONS INSTAL∙LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS ALTRES INSTAL∙LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT I INSTAL∙LACIONS ESPECIALS

PC 5.10.15

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV

PLEC DE CONDICIONS

Per tal d’evitar la contaminació dels gasos que circulen pel seu interior, la superfície interior no ha de contenir
cap residu perjudicial.

BF5C ‐ TUBS DE COURE SEMIDUR PER A INSTAL.LACIONS DE GASOS MEDICINALS
La designació del tub ha de constar de:
A part de les condicions tècniques exposades a continuació, s’han de complir les condicions específiques del
PLEC DE CONDICIONS PER A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES INSTAL∙LACIONS DEL CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
que s’adjunten en aquest projecte.

‐ La denominació (tub de coure)
‐ El número d’aquesta norma europea (EN 13348)
‐ La designació de l’estat de tractament segons la norma UNE‐EN 13348
‐ Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix nominal

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Composició del material:

Tubs de coure semidur sense soldadura, per a instal.lacions de gasos medicinals.
Es consideren els tubs per a pressions de fins a 2000 kPa o en sistemes sotmesos al buit. S’utilitzen per a la

‐ Cu+Ag: => 99,90%
‐ Fòsfor: 0,015% =< P =< 0,040%
Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu‐DHP o CW024A.

distribució dels gasos

Característiques mecàniques:

següents:

‐ Resistència a la tracció: => 250 Mpa

‐ Oxigen, òxid nitrós, nitrogen, heli, diòxid de carboni, xenó

‐ Allargament: => 30%

‐ Aire per a la respiració

‐ Duresa (HV 5): 75 a 100

‐ Mescles específiques dels gasos esmentats abans

Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s’han de mantenir dintre dels

‐ Aire per a la impulsió d’eines quirúrgiques

paràmetres especificats per la

‐ Gases i vapors anestèsics

norma UNE‐EN 13348.

‐ Sistemes sotmesos al buit

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de

Subministrament: En barres de 4 m, 5 m o 6 m. Han d’estar embalats en lots de les mateixes mides i estat de

juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat

tractament.

equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.

S’han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les condicions de netedat interna

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,

del tub en les condicions normals de manipulació i emmagatzematge.

regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Cada embalatge ha d’indicar de forma llegible i indeleble, com a mínim, la informació següent:

El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els extrems han

‐ El número de norma europea UNE‐EN 13348

d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.

‐ Mides nominals de secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret

Els tubs han d’estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu ús.

‐ Marca d’identificació del fabricant
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‐ Data de fabricació: Any i trimestre (I a IV) i mes (1 a 12)

equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral∙lelament sobre

Lliure Canvi.

superfícies planes.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de ser rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els extrems han d'acabar amb

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

un tall perpendicular a l'eix i
sense rebaves.

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

Els tubs han d’estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu ús.
La designació del tub ha de constar de:

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

‐ La denominació (tub de coure)
‐ El número d’aquesta norma europea (EN 13348)

*UNE‐EN 13348:2002 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para gases
medicinales o vacío.

‐ La designació de l’estat de tractament segons la norma UNE‐EN 13348
‐ Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix nominal
Composició del material:

BF5D ‐ TUBS DE COURE RECUIT PER A INSTAL.LACIONS DE GASOS MEDICINALS

‐ Cu+Ag: => 99,90%
‐ Fòsfor: 0,015% =< P =< 0,040%
Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu‐DHP o CW024A.

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Característiques mecàniques:

Tubs de coure recuit sense soldadura, per a instal.lacions de gasos medicinals.

‐ Resistència a la tracció: => 220 Mpa

Es consideren els tubs per a pressions de fins a 2000 kPa o en sistemes sotmesos al buit. S’utilitzen per a la

‐ Allargament: => 40%

distribució dels gasos

‐ Duresa (HV 5): 40 a 70

següents:

Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s’han de mantenir dintre dels

‐ Oxigen, òxid nitrós, nitrogen, heli, diòxid de carboni, xenó

paràmetres especificats per la norma UNE‐EN 13348.

‐ Aire per a la respiració
‐ Mescles específiques dels gasos esmentats abans

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

‐ Aire per a la impulsió d’eines quirúrgiques
‐ Gases i vapors anestèsics
‐ Sistemes sotmesos al buit

Subministrament: Els tubs es poden subministrar en rotlles de 25 m, 35 m o 50 m.
S’han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les condicions de netedat interna
del tub en les condicions

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat

normals de manipulació i emmagatzematge.
Cada embalatge ha d’indicar de forma llegible i indeleble, com a mínim, la informació següent:
‐ El número de norma europea UNE‐EN 13348
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‐ Mides nominals de secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret
‐ Marca d’identificació del fabricant
‐ Data de fabricació: Any i trimestre (I a IV) i mes (1 a 12)
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies planes.

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*UNE‐EN 13348:2002 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para gases
medicinales o vacío.
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PC 5.12 INSTAL∙LACIONS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I SEGURETAT
A part de les condicions tècniques exposades a continuació, s’han de complir les condicions específiques del
PLEC DE CONDICIONS PER A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES INSTAL∙LACIONS DEL CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
que s’adjunten en aquest projecte.

PLEC DE CONDICIONS

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La base s'ha de fixar sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos.
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

1.
1.1

EM ‐ INSTAL∙LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM1 ‐ INSTAL∙LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

1.1.1

EM11 ‐ DETECTORS

Les connexions es faran amb els estris adequats.

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Un cop instal∙lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de

EM111025,EM112055,EM114005.

cables, etc.).

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Detectors per a instal∙lacions de protecció d'incendis i gasos, muntats superficialment.

Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

S'han considerat els tipus següents:
‐ Detectors iònics de fums.
‐ Detectors tèrmics de fum.
‐ Detectors termovelocimètrics.
‐ Detectors de CO.
‐ Detectors autònoms de CO.
‐ Detectors de gas natural
‐ Sensor analògic per a GLP
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el
reglament CPI.
1.1.2

EM12 ‐ SIRENES

‐ Fixació de la base a la superfície
‐ Connexió de la base a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d’obra)

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

‐ Connexió de la base al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la partida

EM131067,EM131068.

d’obra)
‐ Acoblament del cos a la base
‐ Prova de servei

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques muntades a l'interior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Fixació al parament
‐ Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s’inclou la xarxa ni el circuit a la partida d’obra)

PLEC DE CONDICIONS INSTAL∙LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
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CONDICIONS GENERALS:

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.

Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.

S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent.

Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació.

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.

Quan es col∙loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja.

Alçària des del paviment: 1500 mm

Toleràncies d'instal∙lació:

Toleràncies d'instal∙lació:

‐ Posició: ± 30 mm

‐ Posició: ± 30 mm

‐ Horitzontalitat: ± 2 mm

‐ Horitzontalitat: ± 1 mm

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.

La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.

1.1.3

EM13 ‐ POLSADORS D'ALARMA

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM141002.
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el
reglament CPI.

Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Fixació al parament
‐ Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s’inclou la xarxa ni el circuit a la partida d’obra)
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1.1.4

EM14 ‐ AUTOMATISMES DE PORTES TALLAFOCS

PLEC DE CONDICIONS

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM15U010.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

1.2

Automatismes d'apertura i tancament de portes tallafocs col∙locats.

1.2.1

EM2 ‐ INSTAL∙LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS
EM21 ‐ BOQUES D'INCENDI

S'han considerat els tipus següents:
‐ Retenedor electromagnètic.
‐ Fusible tèrmic.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM23134R.
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

‐ Replanteig.
‐ Muntatge dels mecanismes.
‐ Connexionat elèctric.
‐ Neteja i protecció.

Boques d'incendi tipus BIE‐25 i BIE‐45 amb armari, muntades superficialment a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Fixació de l'armari a la paret.
‐ Connexió a la xarxa d'alimentació.

CONDICIONS GENERALS:

‐ Col∙locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu‐lo en cas d'incendi".

L'automatisme ha d'estar situat al lloc indicat per la DT d'acord amb les instruccions del fabricant o, en el seu
defecte, l’indicat per la DF.
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques amb el sistema de detecció d’incendis, d'acord amb l'esquema de
la DT o les instruccions del fabricant.
Toleràncies d'execució:
‐ Situació: ± 2 mm

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació.
L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret.
Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements.

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament.
Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm

No s'han de produir danys a les portes ni a l'automatisme durant el procés de muntatge.
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

Toleràncies d'instal∙lació:
‐ Posició: ± 30 mm
‐ Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.
Aquesta partida inclou tot el material auxiliar per fer les fixacions i les connexions amb el sistema de detecció.

Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

PLEC DE CONDICIONS INSTAL∙LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
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PLEC DE CONDICIONS

S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm

Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.

Toleràncies d'instal∙lació:
‐ Posició: ± 50 mm

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

‐ Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm
COL∙LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de

El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.

Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a

COL∙LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:

organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el

L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.

reglament CPI.
COL∙LOCAT SOBRE RODES:
1.2.2

EM22 ‐ EXTINTORS D'INCENDIS

L'extintor ha d'anar col∙locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC EM31261J,EM31351J.

el seu transport sense perill de despendre's.

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Extintors de pols seca polivalent, extintors hídrics o anhídrid carbònic, pintats o cromats.

No hi ha condicions específiques del procés d’instal∙lació.

S'han considerat els tipus de col∙locació següents:
‐ Amb armari muntat superficialment

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

‐ Amb suport a la paret

Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.

‐ Sobre rodes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Col∙locat dins d'armari i muntat superficialment:

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de

‐ Fixació de l'armari al parament.

Protección contra Incendios.

‐ Co.locació de l'extintor dins de l'armari.

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a

Col∙locat amb suport a la paret:

organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el

‐ Col∙locació del suport al parament.

reglament CPI.

‐ Col∙locació de l'extintor al suport.
Col∙locat sobre rodes:

1.3

EM3 – SEGELLAT DE PASSOS D’INSTAL∙LACIONS

‐ Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

S’han considerat els tipus de segellat següents

PC 5.12.5
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PLEC DE CONDICIONS

‐ Segellat de passos per la ignifugació dels passos d’instal∙lacions respecte sectors d’incendi contigus (Ex.
Safates elèctriques, conductes de ventilació,…)
‐ Murs i portes tallafocs.
‐ Segellats de penetracions.
‐ Barreres tallafocs en safates de cables.
‐ Collarins i reixes de materials intumescents

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La pràctica i l’experiència, exigeixen que els sistemes de protecció passiva mantinguin la seguretat durant I
després de la seva ampliació, bona protecció contra el foc, evitant la propagació de foc, gasos, fums I aigua
d’extinció a través de penetracions en sostres terres, o galeries de conductes.
No poden contenir components o dissolvents inflamables, tòxics o corrosius que afectin a la funda o
recobriment de cables.
Resistència a agents exteriors I a l’envelliment,
Permetre les modificacions o ampliacions futures dels elements protegits, o que els travessen sense
necessitat d’una total reinstal∙lació.

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs d’instal∙lació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de cap l'element.
La seva instal∙lació es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques detallades pel fabricant
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop instal∙lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, material
sobrant, etc.).

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 1366 ‐ Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio.

PLEC DE CONDICIONS INSTAL∙LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
referència:
projecte:
peticionari:
situació:
municipi:
projectista/redactor:
Data projecte:

190188
PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU
EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
NIF: Q5856102‐H
C/ FRANCESC PLA EL VIGATÀ, núm. 1
08500, VIC (BARCELONA)
SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA (col. 9232)
MARÇ 2021

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL∙LACIONS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
referència:
projecte:
peticionari:
situació:
municipi:
projectista/redactor:
Data projecte:

190188
PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU
EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
NIF: Q5856102‐H
C/ FRANCESC PLA EL VIGATÀ, núm. 1
08500, VIC (BARCELONA)
SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA (col. 9232)
MARÇ 2021

QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

RESUM

MC5.3
MC5.03.1

QUADRE DE DESCOMPOSATS
QUANTITAT UT

CODI

RESUM

INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

MC5.4

INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

INSTAL·LACIÓ AIGUA FREDA (AFCH)

MC5.04.1

AIGUES RESIDUALS

ASC010jb1

Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament. PVC corrugat DN160

CDV-AUX1-FONT Modificació instal·lació existent

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

u

Modificació de la instal·lació d'aigua freda de consum humà existent. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la modificació dels punts de connexió de la instal·lació actual que donen
servei a altres plantes i que cal reconduir. Inclou canonades i aïllaments de diferents diàmetres, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.
mo008
mo107
%0200

Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.
Costos directes complementaris

2,650 h
2,650 h
1,140 %

24,00
19,00
2,00

63,60
50,35
2,28

INSTAL·LACIÓ AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS)

CDV-AUX1-FONT Modificació instal·lació existent

u

Modificació de la instal·lació d'aigua freda de consum humà existent. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la modificació dels punts de connexió de la instal·lació actual que donen
servei a altres plantes i que cal reconduir. Inclou canonades i aïllaments de diferents diàmetres, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.
mo008
mo107
%0200

Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.
Costos directes complementaris

mt01ara010
mt11ade020a

2,650 h
2,650 h
1,140 %

24,00
19,00
2,00

63,60
50,35
2,28

TOTAL PARTIDA ...................................................
116,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SETZE EUROS con VINT-I-TRES CÉNTIMOS

MC5.03.3

EQUIPS DE PRODUCCIÓ D'ACS

DIC100

Desmuntatge d'instal·lació de producció d'acs mitjançant plaques solars térmiques i acopi

%0200

Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Peó ordinari construcció.
Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30
t i 27 m d'altura màxima de treball.
Costos directes complementaris

105,000
105,000
20,000
16,000

mt11ade100a
mq04dua020b
mq02rop020
mq02cia020j
mo020
mo113
mo008
mo107
%0200

SUBTOTAL

0,346 m³
1,050 m

11,74
11,32

4,06
11,89

0,004 kg
0,033 h
0,249 h

9,73
9,00
3,41

0,04
0,30
0,85

38,97
24,00
19,00
24,00
19,00
2,00

0,12
4,61
4,48
4,01
1,60
0,64

IMPORT

m

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Tub per sanejament de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior
llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 160 m
Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i accessoris.
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus
piconadora de granota.
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.
Costos directes complementaris

0,003
0,192
0,236
0,167
0,084
0,320

h
h
h
h
h
%

TOTAL PARTIDA ...................................................
32,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-DOS EUROS con SEIXANTA CÉNTIMOS

U

Desmuntatge d'instal·lació de producció d'acs mitjançant plaques
solars térmiques amb mitjans manuals i mecánics, per el seu posterior acopi amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a la instal·lació. Classificació i etiquetatge. Aplec dels
materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge i la
recuperació del col·lector, dels accessoris i dels terminals i l'obturació de les conduccions connectades a l'element.
mo004
mo103
mo113
0XG010

PREU

Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb pericons, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials, format per tub de PVC corrugat, rigidesa anular nominal 8 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, amb junta
elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior
de la canonada. Inclús lubricant per a muntatge.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves
de servei.

TOTAL PARTIDA ...................................................
116,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SETZE EUROS con VINT-I-TRES CÉNTIMOS

MC5.03.2

QUANTITAT UT

ASC010jb3

h
h
h
h

24,00
19,00
19,00
77,00

2.520,00
1.995,00
380,00
1.232,00

61,270 %

2,00

122,54

TOTAL PARTIDA ...................................................
6.249,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS
con CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMOS

Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament. PVC corrugat DN315

m

Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb pericons, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials, format per tub de PVC corrugat, rigidesa anular nominal 8 kN/m², de 315 mm de diàmetre exterior, amb junta
elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior
de la canonada. Inclús lubricant per a muntatge.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves
de servei.
mt01ara010
mt11ade020g
mt11ade100a
mq04dua020b
mq02rop020
mq02cia020j
mo020
mo113
mo008
mo107
%0200

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Tub per sanejament de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior
llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 315 m
Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i accessoris.
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus
piconadora de granota.
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.
Costos directes complementaris

0,501 m³
1,050 m

11,74
34,33

5,88
36,05

0,007 kg
0,050 h
0,372 h

9,73
9,00
3,41

0,07
0,45
1,27

38,97
24,00
19,00
24,00
19,00
2,00

0,19
9,07
6,71
7,92
3,14
1,42

0,005
0,378
0,353
0,330
0,165
0,708

h
h
h
h
h
%

QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

RESUM

QUADRE DE DESCOMPOSATS
QUANTITAT UT

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CODI

TOTAL PARTIDA ...................................................
72,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-DOS EUROS con DISSET CÉNTIMOS
ASA012jb1

Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors 40x40x40 cm.

mt10hmf010Mm
mt11arp010b
mt11arp050d
mt01arr010a
mq01ret020b
mo020
mo113
%0200

Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
Pericó registrable de polipropilè, amb fons pretallat, 40x40x40 cm, per
sanejament.
Tapa de PVC, per a pericons de sanejament de 40x40 cm, amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics.
Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre.
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Costos directes complementaris

ISB010jb1

mt36tit400i

0,098 m³
1,000 U

62,63
55,76

6,14
55,76

1,000 U

37,22

37,22

0,632
0,046
0,706
0,550
1,326

7,07
35,50
24,00
19,00
2,00

4,47
1,63
16,94
10,45
2,65

Pericó de pas soterrada, de polietilè d'alta densitat, de 600 mm de diàmetre nominal i 1,6 m
d'altura nominal.

t
h
h
h
%

mt11ras001b
mt01arr010a
mq01ret020b
mo020
mo113
%0200

Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
Pericó de pas registrable de polietilè d'alta densitat, de 600 mm de diàmetre
nominal i 1,6 m d'altura nominal, amb boca de 600
Tapa cega i marc, de foneria dúctil, de 660 mm de diàmetre exterior i 40 mm
d'altura, pas lliure de 550 mm, classe B-125 segons
Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre.
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Costos directes complementaris

mt36tit010ii
mt11var009
mt11var010
mo008
mo107
%0200

SUBTOTAL

IMPORT

Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals/pluvials, formada per tub de PVC,
sèrie B, de 160 mm.

m

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de
PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre.
Tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 40% en concepte d
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de
PVC.
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.
Costos directes complementaris

1,000 U

2,07

2,07

1,000 m

19,35

19,35

0,060 l

15,37

0,92

0,030
0,257
0,128
0,316

21,31
24,00
19,00
2,00

0,64
6,17
2,43
0,63

l
h
h
%

TOTAL PARTIDA ...................................................
32,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-DOS EUROS con VINT-I-UN CÉNTIMOS
ISS010jbc1
mt36tit400i
mt36tit010ij

U

mt11var009

Pericó de pas soterrada, de polietilè d'alta densitat, de 600 mm de
diàmetre nominal i 1,6 m d'altura nominal, amb dues entrades,
una de 315 mm de diàmetre i una de 200 mm de diàmetre i una
sortida de 315 mm de diàmetre, sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb tapa i marc de ferro colat
dúctil, classe B-125 segons UNE-EN 124, instal·lat en voreres, zones per als vianants o aparcaments comunitaris; prèvia excavació
amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de
les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació de
la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt10hmf010Mm
mt11ras010hf

PREU

Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.

TOTAL PARTIDA ...................................................
135,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA-CINC EUROS con VINT-I-SIS
CÉNTIMOS
ASA012jb2

QUANTITAT UT

TOTAL PARTIDA ...................................................
684,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS con
CINQUANTA-UN CÉNTIMOS

U

Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors
40x40x40 cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de
20 cm de gruix, amb tapa prefabricada de polipropilè amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de
les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.

RESUM

mt11var010
mo008
mo107
%0200

Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 160 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de
PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre.
Tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 45% en concepte d
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de
PVC.
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.
Costos directes complementaris

m
1,000 U

2,07

2,07

1,050 m

20,03

21,03

0,075 l

15,37

1,15

0,060
0,378
0,189
0,382

21,31
24,00
19,00
2,00

1,28
9,07
3,59
0,76

l
h
h
%

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-VUIT EUROS con NORANTA-CINC
CÉNTIMOS
ADE010jb1

0,162 m³
1,000 U

62,63
553,13

10,15
553,13

1,000 U

45,89

45,89

3,135
0,229
0,762
0,702
6,711

7,07
35,50
24,00
19,00
2,00

22,16
8,13
18,29
13,34
13,42

t
h
h
h
%

Excavació i reblert de rases per instal·lacions.

m³

Excavació i reblert de rases per instal·lacions fins a una profunditat
de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i
aplec en les vores de l'excavació, reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb
safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador
de la instal·lació.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
mt01var010
mt01ara030
mq04dua020b

Cinta plastificada.
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a reblert de rases.
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.

1,100 m
1,800 t
0,117 h

0,14
8,73
9,00

0,15
15,71
1,05

38,95

QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

RESUM

mq02rod010d

Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm,
reversible.
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW.
Peó ordinari construcció.
Costos directes complementaris

mq02cia020j
mq01exn020b
mo113
%0200

QUADRE DE DESCOMPOSATS
QUANTITAT UT
0,176 h
0,012
0,281
0,567
0,425

h
h
h
%

PREU

SUBTOTAL

6,21

1,09

38,97
47,18
19,00
2,00

0,47
13,26
10,77
0,85

IMPORT

CODI

RESUM

ISS010jbc2

Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 200 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.

Desmuntatge o modificació de la xarxa d'instal·lació interior de desguassos per a connexió de U
nova instal·lació.

Partida alçada de desmuntatge o modificació de la xarxa d'instal·lació interior de desguassos existent, per a remunta d'edifici.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element per a posterior reconnexionat. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
mo107
%0200

Ajudant lampista.
Costos directes complementaris

25,000 h
4,750 %

19,00
2,00

475,00
9,50

TOTAL PARTIDA ...................................................
484,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS con
CINQUANTA CÉNTIMOS

MC5.04.2

AIGUES PLUVIALS

ISB010jb2

Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals/pluvials, formada per tub de PVC,
sèrie B, de 90 mm.

Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
mt36tit400f
mt36tit010fi
mt11var009
mt11var010
mo008
mo107
%0200

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de
PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre.
Tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 40% en concepte d'
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de
PVC.
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.
Costos directes complementaris

mt36tit010ij
mt11var009
mt11var010
mo008
mo107
%0200

Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 160 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de
PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre.
Tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 45% en concepte d
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de
PVC.
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.
Costos directes complementaris

SUBTOTAL

1,000 U

3,22

3,22

1,050 m

31,16

32,72

0,095 l

15,37

1,46

0,076
0,416
0,208
0,530

21,31
24,00
19,00
2,00

1,62
9,98
3,95
1,06

IMPORT

m

mt36tit010jj
mt11var009

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de
PVC, sèrie B, de 200 mm de diàmetre.
Tub de PVC, sèrie B, de 200 mm de diàmetre i 3,9 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 45% en concepte d
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de
PVC.
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.
Costos directes complementaris

l
h
h
%

TOTAL PARTIDA ...................................................
54,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-QUATRE EUROS con UN CÉNTIMOS
ASA012jb1

1,000 U

1,26

1,26

1,000 m

11,73

11,73

0,028 l

15,37

0,43

0,014
0,154
0,077
0,189

21,31
24,00
19,00
2,00

0,30
3,70
1,46
0,38

l
h
h
%

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DINOU EUROS con VINT-I-SIS CÉNTIMOS
ISS010jbc1
mt36tit400i

mt36tit400j

mt11var010
mo008
mo107
%0200

m

PREU

Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub PVC, sèrie B
de 200 mm de diàmetre i 3,9 mm de gruix, unió enganxada amb
adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació
d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu
per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

TOTAL PARTIDA ...................................................
43,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-TRES EUROS con TRENTA-CINC
CÉNTIMOS
DIS105jb1

QUANTITAT UT

m
1,000 U

2,07

2,07

1,050 m

20,03

21,03

0,075 l

15,37

1,15

0,060
0,378
0,189
0,382

21,31
24,00
19,00
2,00

1,28
9,07
3,59
0,76

l
h
h
%

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-VUIT EUROS con NORANTA-CINC
CÉNTIMOS

Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors 40x40x40 cm.

U

Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors
40x40x40 cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de
20 cm de gruix, amb tapa prefabricada de polipropilè amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de
les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
19,26

mt10hmf010Mm
mt11arp010b
mt11arp050d
mt01arr010a
mq01ret020b
mo020
mo113
%0200

Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
Pericó registrable de polipropilè, amb fons pretallat, 40x40x40 cm, per
sanejament.
Tapa de PVC, per a pericons de sanejament de 40x40 cm, amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics.
Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre.
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Costos directes complementaris

0,098 m³
1,000 U

62,63
55,76

6,14
55,76

1,000 U

37,22

37,22

0,632
0,046
0,706
0,550
1,326

7,07
35,50
24,00
19,00
2,00

4,47
1,63
16,94
10,45
2,65

t
h
h
h
%

TOTAL PARTIDA ...................................................
135,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA-CINC EUROS con VINT-I-SIS
CÉNTIMOS
38,95

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI

RESUM

QUANTITAT UT

ASI010jb1

Galleda amb bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 90 mm de diàmetre, amb reixeta
plana de polipropilè de 200x200 mm.

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

mt11var020
mo008
%0200

Galleda amb bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 90 mm de
diàmetre, amb reixeta plana de polipropilè de 200x200 mm, co
Kit d'accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció, per
sanejament.
Oficial 1ª lampista.
Costos directes complementaris

ISB010jbc1

1,000 U

40,88

40,88

1,000 U

0,73

0,73

0,371 h
0,505 %

24,00
2,00

8,90
1,01

Desmuntatge o modificació de la xarxa d'instal·lació interior de desguassos per a connexió de U
nova instal·lació.

Partida alçada de desmuntatge o modificació de la xarxa d'instal·lació interior de desguassos existent, per a remunta d'edifici.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element per a posterior reconnexionat. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
mo107
%0200

Ajudant lampista.
Costos directes complementaris

mt36tit400j
mt36tit010ji
mt11var009

25,000 h
4,750 %

19,00
2,00

475,00
9,50

mt11var010
mo008
mo107
%0200

TOTAL PARTIDA ...................................................
484,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS con
CINQUANTA CÉNTIMOS
HYA010jb1

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de ram de paleta per la
instal·lació de sanejament.

mq05per010
mo020
mo113
%0400

Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1.
Aigua.
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu
hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N
Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Costos directes complementaris

m²

ASC010jbc1

0,015 m³
0,006 m³
0,019 t

77,05
1,46
37,17

1,16
0,01
0,71

0,015
0,028
0,071
0,043

24,30
24,00
19,00
4,00

0,36
0,67
1,35
0,17

h
h
h
%

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

4,43

Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de m
200 mm.

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de
PVC, sèrie B, de 200 mm de diàmetre.
Tub de PVC, sèrie B, de 200 mm de diàmetre i 3,9 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 40% en concepte d
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de
PVC.
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.
Costos directes complementaris

1,000 U

3,22

3,22

1,000 m

30,08

30,08

0,076 l

15,37

1,17

0,038
0,277
0,139
0,446

21,31
24,00
19,00
2,00

0,81
6,65
2,64
0,89

l
h
h
%

TOTAL PARTIDA ...................................................
45,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-CINC EUROS con QUARANTA-SIS
CÉNTIMOS
Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament. PVC corrugat DN200

m

Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb pericons, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials, format per tub de PVC corrugat, rigidesa anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior, amb junta
elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior
de la canonada. Inclús lubricant per a muntatge.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, entre cares
interiors de pericons.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte,
entre cares interiors de pericons, incloent els trams ocupats per
peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els pericons, l'excavació ni el reblert principal.

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació,
derivacions individuals i qualsevol altre element component de la
instal·lació), amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a
la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats
en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
mt09pye010b
mt08aaa010a
mt09mif010ia

QUANTITAT UT

Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 200 mm de diàmetre i 3,9 mm de
gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

TOTAL PARTIDA ...................................................
51,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-UN EUROS con CINQUANTA-DOS
CÉNTIMOS
DIS105jb1

RESUM

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS con QUARANTA-TRES
CÉNTIMOS

U

Galleda amb bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 90 mm
de diàmetre, amb reixeta plana de polipropilè de 200x200 mm, color negre, per a recollida d'aigües pluvials en coberta. Inclús accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
mt11cal010f

CODI

mt01ara010
mt11ade020c

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Tub per sanejament de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior

0,385 m³
1,050 m

11,74
15,47

4,52
16,24

QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
mt11ade100a
mq04dua020b
mq02rop020
mq02cia020j
mo020
mo113
mo008
mo107
%0200

RESUM
p
j
p ,
g
llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 200 m
Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i accessoris.
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus
piconadora de granota.
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.
Costos directes complementaris

QUADRE DE DESCOMPOSATS
QUANTITAT UT
,

PREU
,

SUBTOTAL
,

0,005 kg
0,037 h
0,277 h

9,73
9,00
3,41
38,97
24,00
19,00
24,00
19,00
2,00

0,004
0,233
0,257
0,203
0,101
0,395

h
h
h
h
h
%

IMPORT

CODI

RESUM

QUANTITAT UT

PREU

0,05
0,33
0,94

MC5.5

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES PER CONDICIONAMENT CLIMÀTIC I SISTEMES DE VENTILACIÓ

MC5.5.2

CANONADES DE DISTRIBUCIÓ PER AIGUA

0,16
5,59
4,88
4,87
1,92
0,79

CDV-AUX1-CAV Modificació instal·lació existent

SUBTOTAL

IMPORT

u

Modificació de la instal·lació hidràulica de la climatització existent.
Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la modificació
dels punts de connexió de la instal·lació actual que donen servei a
altres plantes i que cal reconduir. Inclou desmuntatge i muntatge
de les instal·lacins que ho requereixin, cannonades, suportacions,
accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el
servei.

TOTAL PARTIDA ...................................................
40,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA EUROS con VINT-I-NOU CÉNTIMOS

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ...................................................
745,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS con
SEIXANTA-DOS CÉNTIMOS

MC5.5.3

CONDUCTES DE DISTRIBUCIÓ PER AIRE

CDV-AUX1-CO

MODIFICACIÓ INSTAL·LACIÓ EXISTENT

u

Modificació de la instal·lació de climatització existent. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la modificació dels punts de
connexió de la instal·lació actual que donen servei a altres plantes
i que cal reconduir. Inclou canonades i aïllaments de diferents diàmetres, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS EUROS
CDV-AUX2-CO

RETIRADA INSTAL·LACIÓ EXISTENT

800,00

u

Retirada de la instal·lació de climatització existent. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la retirada dels punts de connexió de la instal·lació actual que queden fora de servei, fins a l'origen. S'inclou retirada a deixalleria.
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS EUROS

MC5.5.4

EQUIPS CLIMATITZACIÓ

UTAdesmunt

Desmuntatge i muntatge d'unitat de tractament de l'aire

400,00

Ut

Desmuntatge i muntatge d'unitat de tractament de l'aire, amb mitjans manuals i mecànics. Fins i tot p/p de desmuntatge de canonades, d'accessoris i suports de fixació, neteja, aplec, retirada i càrrega manual i mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Desmuntatge de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Càrrega del material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor. Neteja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
mo004
mo103
mo113
mq04cag010a
%0400

Oficial 1ª calefactor.
Ajudant calefactor.
Peó ordinari construcció.
Camió amb grua de fins a 6 t.
Costos directes complementaris

15,040
15,040
2,820
3,195
8,308

h
h
h
h
%

24,00
19,00
19,00
40,83
4,00

360,96
285,76
53,58
130,45
33,23

TOTAL PARTIDA ...................................................
863,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS con
NORANTA-VUIT CÉNTIMOS

QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

RESUM

MC5.8

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

5.8.1

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

LAB-AUX1-F

MODIFICACIO INSTAL·LACIÓ EXISTENT

QUADRE DE DESCOMPOSATS
QUANTITAT UT

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

MODIFICACIO INSTAL·LACIÓ EXISTENT

mt35ata020a
mt35ate020a
mt41paa140a

1.200,00

mo007
mo106
%0200

u

Sense descomposició

IPE030

Sistema extern de protecció enfront el llamp, format per parallamps amb dispositiu
d'encebament tipus "PDC", avanç de 60 μs i ra

U

Sistema extern de protecció enfront el llamp, format per parallamps amb dispositiu d'encebament tipus "PDC" marca IDS PROTEC model CONIC PLUS-L o equivalent, radi de protecció de 74 m
per a un nivell de protecció 1 segons DB SUA Seguretat d'utilització
i accessibilitat (CTE), col·locat en coberta sobre màstil d'acer galvanitzat en calent, de 1 1/2" de diàmetre i 6 m de longitud, segons
descripció de memòria i plec de condicions. Inclús suports, peces
especials, platina conductora de coure estanyat, vies d'espurnes,
comptador dels impactes de llamp rebuts, tub de protecció de la
baixada i presa de terra amb platina conductora de coure estanyat. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements i en servei, segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic.
Inclou: Replanteig. Col·locació del màstil. Execució de la connexió a
terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt41pea010bod
mt41paa010a
mt41paa020a
mt41paa040a
mt41pca010a
mt41paa056a
mt41paa050a

Parallamps tipus "PDC" amb dispositiu d'encebament de polsat elèctric,
avanç en l'encebat de 60 μs i radi de protecció de 79 m p
Peça d'adaptació capçal-màstil i acoblament capçal-màstil-conductor, de
llautó, per a màstil de 1 1/2" i baixant interior amb ca
Màstil d'acer galvanitzat en calent, de 1 1/2" de diàmetre i 6 m de longitud,
per a fixació a mur o estructura.
Trípode d'ancoratge per a màstil, amb placa base de 500x500x10 mm,
d'acer galvanitzat en calent, de 1 m de longitud, per a fixar
Platina conductora de coure estanyat, nua, de 30x2 mm.
Suport piramidal per a conductor de 8 mm de diàmetre o platina conductora
d'entre 30x2 mm i 30x3,5 mm de secció, per a fixació d
Grapa d'acer inoxidable, per a fixació de platina conductora d'entre 30x2
mm i 30x3,5 mm de secció a paret.

QUANTITAT UT

PREU

SUBTOTAL

1,000 U
5,000 U
6,000 U

163,50
8,56
22,07

163,50
42,80
132,42

1,000 U
1,000 U

210,22
28,51

210,22
28,51

1,000 U

38,75

38,75

3,000 U

60,27

180,81

2,000 U
2,000 U

58,15
30,74

116,30
61,48

2,000 U

11,70

23,40

1,000 U

106,28

106,28

1,000 U

67,84

67,84

8,000 h
8,000 h
43,502 %

24,00
19,00
2,00

192,00
152,00
87,00

IMPORT

TOTAL PARTIDA ...................................................
4.437,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET
EUROS con VINT CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

INSTAL·LACIÓ PARALLAMPS

mt35ate010a
mt35ata030a

Modificació de la instal·lació elèctrica existent. Treballs a realitzar
en la instal·lació corresponent a la modificació dels punts de llum
de la instal·lació actual que donen servei a altres zones i que cal reconduir. Inclou, desmuntatge i muntatge d'instal·lacins que ho requereixin, cablejat, suportacions, accessoris i materials auxiliars.
Totalment instal·lat i restablert el servei.

5.8.3

Via d'espurnes, per a unió de preses de terra.
Suport d'acer inoxidable, per a fixació de grapa a perfil metàl·lic.
Maneguet de llautó de 55x55 mm amb placa intermèdia, per a unió múltiple
de cables de coure de 8 a 10 mm de diàmetre i platines
Comptador mecànic dels impactes de llamp rebuts pel sistema de protecció.
Maneguet seccionador de llautó, de 70x50x15 mm, amb sistema de
frontissa, per a unió de platines conductores d'entre 30x2 mm i 3
Tub d'acer galvanitzat, de 2 m de longitud, per a la protecció de la baixada
de la platina conductora.
Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 250x250x250 mm, amb tapa
de registre.
Pont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació elèctrica.
Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 254 μm, fabricat en
acer, de 14,3 mm de diàmetre i 2 m de longitud.
Peça de llautó, per a unió d'elèctrode de presa de terra a cable de coure de
8 a 10 mm de diàmetre o platina conductora de coure
Elèctrode dinàmic per a xarxa de connexió a terra, de 28 mm de diàmetre i
2,5 m de longitud, de llarga durada, amb efecte conden
Pot de 5 kg de gel concentrat, ecològic i no corrosiu, per a la preparació de
20 litres de millorant de la conductivitat de post
Oficial 1ª instal·lador de parallamps.
Ajudant instal·lador de parallamps.
Costos directes complementaris

mt35ata010a

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS-CENTS EUROS

LAB-AUX1-L

mt41paa080a
mt41paa090a
mt41paa053a

mt41pca020a

Sense descomposició

INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ

RESUM

mt41paa060a
mt41paa052a

u

Modificació de la instal·lació elèctrica existent. Treballs a realitzar
en la instal·lació corresponent a la modificació dels punts de connexió de la instal·lació actual que donen servei a altres zones i que
cal reconduir. Inclou, desmuntatge i muntatge d'instal·lacins que
ho requereixin, cablejat, suportacions, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.

5.8.2

CODI

1,000 U

1.148,34

1.148,34

1,000 U

53,33

53,33

1,000 U

186,67

186,67

1,000 U

141,35

141,35

59,500 m
1,000 U

13,39
7,39

796,71
7,39

30,000 U

16,67

500,10

350,00

QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

RESUM

MC5.10

QUADRE DE DESCOMPOSATS
QUANTITAT UT

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CODI

RESUM

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

MC5.12

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

5.10.1

INSTAL·LACIONS DE VEU I DADES

5.12.1

INSTAL·LACIONS ACTIVES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

LAB-AUX1-VD

MODIFICACIÓ INSTAL·LACIÓ EXISTENT

5.12.1.100

Modificació instal·lació existent

u

Modificació de la instal·lació de veu i dades existent. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la modificació dels punts de
veu i dades de la instal·lació actual que donen servei a altres zones
i que cal reconduir. Inclou canalitzacions, part proporcional de suportacions, cablejat, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.

QUANTITAT UT

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

u

Modificació de la instal·lació protecció contra incendis existent.
Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la modificació
de qualsevol element de la instal·lació actual que donen servei a altres zones i que cal desplaçar. Inclou canalitzacions, part proporcional de suportacions, cablejat, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

Sense descomposició

350,00

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS CINQUANTA EUROS

650,00

QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

RESUM

MC5.14

QUADRE DE DESCOMPOSATS
QUANTITAT UT

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CODI

RESUM

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT

MC5.15

ALTRES INSTAL·LACIONS

5.14.2

INSTAL·LACIONS CONTRA INTRUSIÓ

E - 5.15.1

INSTAL·LACIÓ AIRE MEDICINAL

LAB-AUX1-IN

MODIFICACIO INSTAL·LACIÓ EXISTENT

LAB-AUX1-na

MODIFICACIO INSTAL·LACIÓ EXISTENT

u

Modificació de la instal·lació d'intrusió. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la modificació dels elements de la instal·lació actual que donen servei a altres zones i que cal reconduir. Inclou canalitzacions, part proporcional de suportacions, cablejat, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.

QUANTITAT UT

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

u

Modificació de la instal·lació de aire medicinal. Treballs a realitzar
en la instal·lació corresponent a la modificació dels elements de la
instal·lació actual que donen servei a altres zones i que cal reconduir. Inclou canalitzacions, part proporcional de suportacions, cablejat, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ...................................................
127,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-SET EUROS con SEIXANTA-CINC
CÉNTIMOS

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ...................................................
127,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-SET EUROS con SEIXANTA-CINC
CÉNTIMOS

QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

RESUM

QUANTITAT UT

MC5.16

ALTRES TREBALLS

5.16.9

SEGURETAT I SALUT

VSS2

Elements de Seguretat i Salut

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Previsió d'elements de seguretat i salut en l'obra que compren les
mesures de protecció individuals i col·lectives per al correcte desenvolupament dels treballs a realitzar segons pressupost especificat en Estudi de Seguretat i Salut.
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ...................................................
2.679,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE MIL CENT VUITANTA-SIS EUROS con
TRENTA-UN CÉNTIMOS

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL∙LACIONS
AMIDAMENTS
referència:
projecte:
peticionari:
situació:
municipi:
projectista/redactor:
Data projecte:

190188
PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU
EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
NIF: Q5856102‐H
C/ FRANCESC PLA EL VIGATÀ, núm. 1
08500, VIC (BARCELONA)
SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA (col. 9232)
MARÇ 2021

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

CODI

RESUM

MC5.3

INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

MC5.03.1

INSTAL·LACIÓ AIGUA FREDA (AFCH)

CDV-AUX1-FONT u

Modificació instal·lació existent

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

RESUM

ISS010jbc2

m

1

1,00

Modificació instal·lació existent

1

1,00
1,00

MC5.03.3

EQUIPS DE PRODUCCIÓ D'ACS

DIC100

U

Desmuntatge d'instal·lació de producció d'acs mitjançant plaques solars térmiques i
acopi
1

INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

MC5.04.1

AIGUES RESIDUALS

ASC010jb1

m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament. PVC corrugat DN160
entre arquetes tram A-B
1
13,00
interior CSM
1
5,85

ASI010jb1

U

18,85
ASC010jb3

m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament. PVC corrugat DN315
tram xarxa mesclada residual + pluvial
1
15,00

ASA012jb1

U
Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors 40x40x40 cm.
arqueta baixant A PB
1
arqueta baixant B PB
1
arqueta comuna magatzem SM
1

1,00
1,00
1,00
3,00

ASA012jb2

Pericó de pas soterrada, de polietilè d'alta densitat, de 600 mm de diàmetre nominal i
1,6 m d'altura nominal.
Pou mescla aigues previa connexió xarxa publica
1

U

Desmuntatge o modificació de la xarxa d'instal·lació interior de desguassos per a
connexió de nova instal·lació.
Treballs en planta baixa i coberta actual
1

HYA010jb1

m²

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de ram de paleta per la
instal·lació de sanejament.
planta baixa
1
39,00
27,00

Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals/pluvials, formada per tub
de PVC, sèrie B, de 160 mm.
planta baixa
2
5,30
Magatzem CSM
1
4,00

ASC010jbc1

m

m

Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC,
sèrie B, de 200 mm.
Magatzem CSM
1
4,00

Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 160 mm de diàmetre, unió enganxada amb
adhesiu.
Magatzem CSM
1
5,50

1
1
1

13,00
5,85
15,00

0,60
0,60
0,60

m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament. PVC corrugat DN200
entre arquetes tram A-B
1
13,00
interior CSM
1
5,85

Desmuntatge o modificació de la xarxa d'instal·lació interior de desguassos per a
connexió de nova instal·lació.
treballs en planta baixa i coberta actual
1

5,50

0,80
0,80
0,80

6,24
2,81
7,20

U

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES PER CONDICIONAMENT CLIMÀTIC I SISTEMES DE VENTILACIÓ

MC5.5.2

CANONADES DE DISTRIBUCIÓ PER AIGUA

CDV-AUX1-CAV u

Modificació instal·lació existent

1

AIGUES PLUVIALS

ISB010jb2

m

Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals/pluvials, formada per tub
de PVC, sèrie B, de 90 mm.
planta primera
12
5,60
planta segona
12
5,00

MC5.5.3

CONDUCTES DE DISTRIBUCIÓ PER AIRE

CDV-AUX1-CO

u

MODIFICACIÓ INSTAL·LACIÓ EXISTENT

1

127,20
ISS010jbc1

m

Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 160 mm de diàmetre, unió enganxada amb
adhesiu.
tram 2D-2A
1
29,00
tram 3D-3A
1
29,00
tram 1A-2B
1
14,00
tram 1B-2C
1
14,00
tram 4A-3B
1
14,00
tram 4B-3C
1
14,00
connexionats peu baixants a col·lector
12
1,00

29,00
29,00
14,00
14,00
14,00
14,00
12,00

1,00
1,00

u

RETIRADA INSTAL·LACIÓ EXISTENT

1,00

67,20
60,00

1,00
1,00

CDV-AUX2-CO
1,00

MC5.04.2

13,00
5,85

MC5.5

16,25
DIS105jb1

4,00

18,85
10,60
4,00

m

m³ Excavació i reblert de rases per instal·lacions.
obertura rasa entre arquetes tram A-B
obertura rasa interior CSM
obertura rasa exterior connexionat a xarxa pública

1.053,00
1.053,00

ISB010jbc1

5,50
ADE010jb1

1,00
1,00

4,00
1,00

14,60
ISS010jbc1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
12,00

DIS105jb1

U

1,00
ISB010jb1

Galleda amb bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 90 mm de diàmetre, amb
reixeta plana de polipropilè de 200x200 mm.
baixant 1A
1
baixant 1B
1
baixant 2A
1
baixant 2B
1
baixant 2C
1
baixant 2D
1
baixant 3A
1
baixant 3B
1
baixant 3C
1
baixant 3D
1
baixant 4A
1
baixant 4B
1

15,00
15,00

1,00
1,00
1,00
3,00

1,00

13,00
5,85

5,50
5,50

U
Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors 40x40x40 cm.
arqueta baixant A PB
1
arqueta baixant B PB
1
arqueta comuna magatzem SM
1

1,00

MC5.4

Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 200 mm de diàmetre, unió enganxada amb
adhesiu.
magatzem CSM
1
5,50

ASA012jb1

INSTAL·LACIÓ AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS)

CDV-AUX1-FONT u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
126,00

1,00

MC5.03.2

CODI

1

1,00
1,00

MC5.5.4

EQUIPS CLIMATITZACIÓ

UTAdesmunt

Ut

Desmuntatge i muntatge d'unitat de tractament de l'aire

1

1,00
1,00

AMIDAMENTS
CODI

RESUM

MC5.8

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

5.8.1

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

LAB-AUX1-F

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

MODIFICACIO INSTAL·LACIÓ EXISTENT

1

1,00
1,00

5.8.2

INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ

LAB-AUX1-L

u

MODIFICACIO INSTAL·LACIÓ EXISTENT

1

1,00
1,00

5.8.3

INSTAL·LACIÓ PARALLAMPS

IPE030

U

Sistema extern de protecció enfront el llamp, format per parallamps amb dispositiu
d'encebament tipus "PDC", avanç de 60 μs i ra
1

1,00
1,00

MC5.10

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

5.10.1

INSTAL·LACIONS DE VEU I DADES

LAB-AUX1-VD

u

MODIFICACIÓ INSTAL·LACIÓ EXISTENT

1

1,00
1,00

MC5.12

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

5.12.1

INSTAL·LACIONS ACTIVES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

5.12.1.100

u

Modificació instal·lació existent

1

1,00
1,00

MC5.14

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT

5.14.2

INSTAL·LACIONS CONTRA INTRUSIÓ

LAB-AUX1-IN

u

MODIFICACIO INSTAL·LACIÓ EXISTENT

1

1,00
1,00

MC5.15

ALTRES INSTAL·LACIONS

E - 5.15.1

INSTAL·LACIÓ AIRE MEDICINAL

LAB-AUX1-na

u

MODIFICACIO INSTAL·LACIÓ EXISTENT

1

1,00
1,00

MC5.16

ALTRES TREBALLS

5.16.9

SEGURETAT I SALUT

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL∙LACIONS
PRESSUPOST
referència:
projecte:
peticionari:
situació:
municipi:
projectista/redactor:
Data projecte:

190188
PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU
EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
NIF: Q5856102‐H
C/ FRANCESC PLA EL VIGATÀ, núm. 1
08500, VIC (BARCELONA)
SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA (col. 9232)
MARÇ 2021

PRESSUPOST

PRESSUPOST

CODI

RESUM

MC5.3

INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

MC5.03.1

INSTAL·LACIÓ AIGUA FREDA (AFCH)

CDV-AUX1-FONT u

QUANTITAT

Modificació instal·lació existent

1,00

PREU

IMPORT

116,23

116,23

TOTAL MC5.03.1 ....................................................................................

116,23

CODI

RESUM

ASC010jb1

m

INSTAL·LACIÓ AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS)

CDV-AUX1-FONT u

Modificació instal·lació existent

1,00

116,23

116,23

Modificació de la instal·lació d'aigua freda de consum humà existent. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la modificació dels punts de connexió de la instal·lació actual que donen
servei a altres plantes i que cal reconduir. Inclou canonades i aïllaments de diferents diàmetres, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.

ASC010jb3

TOTAL MC5.03.2 ....................................................................................
MC5.03.3

EQUIPS DE PRODUCCIÓ D'ACS

DIC100

U

Desmuntatge d'instal·lació de producció d'acs mitjançant plaques solars térmiques i
acopi

1,00

6.249,54

6.249,54

ASA012jb1

TOTAL MC5.03.3 ....................................................................................

6.249,54

TOTAL MC5.3 ..................................................................................................................................

6.482,00

MC5.4

INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

MC5.04.1

AIGUES RESIDUALS

IMPORT

18,85

32,60

614,51

m

Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament. PVC corrugat DN315

15,00

72,17

1.082,55

3,00

135,26

405,78

Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb pericons, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials, format per tub de PVC corrugat, rigidesa anular nominal 8 kN/m², de 315 mm de diàmetre exterior, amb junta
elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior
de la canonada. Inclús lubricant per a muntatge.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves
de servei.

116,23

Desmuntatge d'instal·lació de producció d'acs mitjançant plaques
solars térmiques amb mitjans manuals i mecánics, per el seu posterior acopi amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a la instal·lació. Classificació i etiquetatge. Aplec dels
materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge i la
recuperació del col·lector, dels accessoris i dels terminals i l'obturació de les conduccions connectades a l'element.

PREU

Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb pericons, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials, format per tub de PVC corrugat, rigidesa anular nominal 8 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, amb junta
elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior
de la canonada. Inclús lubricant per a muntatge.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves
de servei.

Modificació de la instal·lació d'aigua freda de consum humà existent. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la modificació dels punts de connexió de la instal·lació actual que donen
servei a altres plantes i que cal reconduir. Inclou canonades i aïllaments de diferents diàmetres, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.
MC5.03.2

Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament. PVC corrugat DN160

QUANTITAT

U

Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors 40x40x40 cm.

Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors
40x40x40 cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de
20 cm de gruix, amb tapa prefabricada de polipropilè amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de
les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.

PRESSUPOST

PRESSUPOST

CODI

RESUM

ASA012jb2

U

Pericó de pas soterrada, de polietilè d'alta densitat, de 600 mm de diàmetre nominal i
1,6 m d'altura nominal.

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

684,51

684,51

Pericó de pas soterrada, de polietilè d'alta densitat, de 600 mm de
diàmetre nominal i 1,6 m d'altura nominal, amb dues entrades,
una de 315 mm de diàmetre i una de 200 mm de diàmetre i una
sortida de 315 mm de diàmetre, sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb tapa i marc de ferro colat
dúctil, classe B-125 segons UNE-EN 124, instal·lat en voreres, zones per als vianants o aparcaments comunitaris; prèvia excavació
amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de
les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació de
la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
ISB010jb1

m

Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals/pluvials, formada per tub
de PVC, sèrie B, de 160 mm.

m

Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 160 mm de diàmetre, unió enganxada amb
adhesiu.

ADE010jb1

m³

Excavació i reblert de rases per instal·lacions.

Excavació i reblert de rases per instal·lacions fins a una profunditat
de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i
aplec en les vores de l'excavació, reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb
safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador
de la instal·lació.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.

RESUM

DIS105jb1

U

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

484,50

484,50

TOTAL MC5.04.1 ....................................................................................

4.660,79

Desmuntatge o modificació de la xarxa d'instal·lació interior de desguassos per a
connexió de nova instal·lació.

Partida alçada de desmuntatge o modificació de la xarxa d'instal·lació interior de desguassos existent, per a remunta d'edifici.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element per a posterior reconnexionat. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

14,60

32,21

MC5.04.2

AIGUES PLUVIALS

ISB010jb2

m

5,50

38,95

214,23

16,25

43,35

704,44

Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals/pluvials, formada per tub
de PVC, sèrie B, de 90 mm.

127,20

19,26

2.449,87

Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.

470,27

Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
ISS010jbc1

CODI

ISS010jbc1

m

Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 160 mm de diàmetre, unió enganxada amb
adhesiu.

126,00

38,95

4.907,70

ISS010jbc2

m

Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 200 mm de diàmetre, unió enganxada amb
adhesiu.

5,50

54,01

297,06

Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub PVC, sèrie B
de 200 mm de diàmetre i 3,9 mm de gruix, unió enganxada amb
adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació
d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu
per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

PRESSUPOST

PRESSUPOST

CODI

RESUM

ASA012jb1

U

Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors 40x40x40 cm.

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3,00

135,26

405,78

CODI

RESUM

ISB010jbc1

m

Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors
40x40x40 cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de
20 cm de gruix, amb tapa prefabricada de polipropilè amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de
les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
ASI010jb1

U

Galleda amb bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 90 mm de diàmetre, amb
reixeta plana de polipropilè de 200x200 mm.

12,00

51,52

DIS105jb1

U

Desmuntatge o modificació de la xarxa d'instal·lació interior de desguassos per a
connexió de nova instal·lació.

ASC010jbc1

1,00

484,50

484,50

m²

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de ram de paleta per la
instal·lació de sanejament.

1.053,00

4,43

4.664,79

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació,
derivacions individuals i qualsevol altre element component de la
instal·lació), amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a
la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats
en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

IMPORT

4,00

45,46

181,84

18,85

40,29

759,47

TOTAL MC5.04.2 ....................................................................................

14.769,25

TOTAL MC5.4 ..................................................................................................................................

19.430,04

Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC,
sèrie B, de 200 mm.

m

Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament. PVC corrugat DN200

Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb pericons, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials, format per tub de PVC corrugat, rigidesa anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior, amb junta
elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior
de la canonada. Inclús lubricant per a muntatge.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, entre cares
interiors de pericons.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte,
entre cares interiors de pericons, incloent els trams ocupats per
peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els pericons, l'excavació ni el reblert principal.

Partida alçada de desmuntatge o modificació de la xarxa d'instal·lació interior de desguassos existent, per a remunta d'edifici.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element per a posterior reconnexionat. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
HYA010jb1

PREU

Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 200 mm de diàmetre i 3,9 mm de
gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

618,24

Galleda amb bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 90 mm
de diàmetre, amb reixeta plana de polipropilè de 200x200 mm, color negre, per a recollida d'aigües pluvials en coberta. Inclús accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.

QUANTITAT

MC5.5

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES PER CONDICIONAMENT CLIMÀTIC I SISTEMES DE VENTILACIÓ

MC5.5.2

CANONADES DE DISTRIBUCIÓ PER AIGUA

CDV-AUX1-CAV u

Modificació instal·lació existent

1,00

745,62

745,62

TOTAL MC5.5.2 ......................................................................................

745,62

Modificació de la instal·lació hidràulica de la climatització existent.
Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la modificació
dels punts de connexió de la instal·lació actual que donen servei a
altres plantes i que cal reconduir. Inclou desmuntatge i muntatge
de les instal·lacins que ho requereixin, cannonades, suportacions,
accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el
servei.

PRESSUPOST

PRESSUPOST

CODI

RESUM

QUANTITAT

MC5.5.3

CONDUCTES DE DISTRIBUCIÓ PER AIRE

CDV-AUX1-CO

u

MODIFICACIÓ INSTAL·LACIÓ EXISTENT

1,00

PREU

800,00

IMPORT

800,00

CODI

RESUM

5.8.3

INSTAL·LACIÓ PARALLAMPS

IPE030

U

Modificació de la instal·lació de climatització existent. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la modificació dels punts de
connexió de la instal·lació actual que donen servei a altres plantes
i que cal reconduir. Inclou canonades i aïllaments de diferents diàmetres, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.
CDV-AUX2-CO

u

RETIRADA INSTAL·LACIÓ EXISTENT

400,00

400,00

TOTAL MC5.5.3 ......................................................................................

1.200,00

1,00

EQUIPS CLIMATITZACIÓ

UTAdesmunt

Ut

Desmuntatge i muntatge d'unitat de tractament de l'aire

1,00

863,98

863,98

Desmuntatge i muntatge d'unitat de tractament de l'aire, amb mitjans manuals i mecànics. Fins i tot p/p de desmuntatge de canonades, d'accessoris i suports de fixació, neteja, aplec, retirada i càrrega manual i mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Desmuntatge de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Càrrega del material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor. Neteja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
TOTAL MC5.5.4 ......................................................................................
TOTAL MC5.5 ..................................................................................................................................
MC5.8

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

5.8.1

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

LAB-AUX1-F

u

MODIFICACIO INSTAL·LACIÓ EXISTENT

1,00

1.200,00

863,98

5.8.2

INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ

LAB-AUX1-L

u

MODIFICACIO INSTAL·LACIÓ EXISTENT

1,00

350,00

350,00

Modificació de la instal·lació elèctrica existent. Treballs a realitzar
en la instal·lació corresponent a la modificació dels punts de llum
de la instal·lació actual que donen servei a altres zones i que cal reconduir. Inclou, desmuntatge i muntatge d'instal·lacins que ho requereixin, cablejat, suportacions, accessoris i materials auxiliars.
Totalment instal·lat i restablert el servei.
TOTAL 5.8.2............................................................................................

350,00

4.437,20

4.437,20

TOTAL 5.8.3............................................................................................

4.437,20

TOTAL MC5.8 ..................................................................................................................................

5.987,20

5.10.1

INSTAL·LACIONS DE VEU I DADES

LAB-AUX1-VD

u

MODIFICACIÓ INSTAL·LACIÓ EXISTENT

1,00

350,00

350,00

TOTAL 5.10.1..........................................................................................

350,00

TOTAL MC5.10 ................................................................................................................................

350,00

Modificació de la instal·lació de veu i dades existent. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la modificació dels punts de
veu i dades de la instal·lació actual que donen servei a altres zones
i que cal reconduir. Inclou canalitzacions, part proporcional de suportacions, cablejat, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.

1.200,00

1.200,00

1,00

Sistema extern de protecció enfront el llamp, format per parallamps amb dispositiu
d'encebament tipus "PDC", avanç de 60 μs i ra

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

MC5.12

TOTAL 5.8.1............................................................................................

IMPORT

MC5.10

2.809,60

Modificació de la instal·lació elèctrica existent. Treballs a realitzar
en la instal·lació corresponent a la modificació dels punts de connexió de la instal·lació actual que donen servei a altres zones i que
cal reconduir. Inclou, desmuntatge i muntatge d'instal·lacins que
ho requereixin, cablejat, suportacions, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.

PREU

Sistema extern de protecció enfront el llamp, format per parallamps amb dispositiu d'encebament tipus "PDC" marca IDS PROTEC model CONIC PLUS-L o equivalent, radi de protecció de 74 m
per a un nivell de protecció 1 segons DB SUA Seguretat d'utilització
i accessibilitat (CTE), col·locat en coberta sobre màstil d'acer galvanitzat en calent, de 1 1/2" de diàmetre i 6 m de longitud, segons
descripció de memòria i plec de condicions. Inclús suports, peces
especials, platina conductora de coure estanyat, vies d'espurnes,
comptador dels impactes de llamp rebuts, tub de protecció de la
baixada i presa de terra amb platina conductora de coure estanyat. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements i en servei, segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic.
Inclou: Replanteig. Col·locació del màstil. Execució de la connexió a
terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Retirada de la instal·lació de climatització existent. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la retirada dels punts de connexió de la instal·lació actual que queden fora de servei, fins a l'origen. S'inclou retirada a deixalleria.
MC5.5.4

QUANTITAT

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

5.12.1

INSTAL·LACIONS ACTIVES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

5.12.1.100

u

Modificació instal·lació existent

1,00

650,00

650,00

TOTAL 5.12.1..........................................................................................

650,00

TOTAL MC5.12 ................................................................................................................................

650,00

Modificació de la instal·lació protecció contra incendis existent.
Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la modificació
de qualsevol element de la instal·lació actual que donen servei a altres zones i que cal desplaçar. Inclou canalitzacions, part proporcional de suportacions, cablejat, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.

PRESSUPOST
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

MC5.14

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT

5.14.2

INSTAL·LACIONS CONTRA INTRUSIÓ

LAB-AUX1-IN

u

1,00

127,65

127,65

TOTAL 5.14.2..........................................................................................

127,65

TOTAL MC5.14 ................................................................................................................................

127,65

MODIFICACIO INSTAL·LACIÓ EXISTENT

Modificació de la instal·lació d'intrusió. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la modificació dels elements de la instal·lació actual que donen servei a altres zones i que cal reconduir. Inclou canalitzacions, part proporcional de suportacions, cablejat, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.

MC5.15

ALTRES INSTAL·LACIONS

E - 5.15.1

INSTAL·LACIÓ AIRE MEDICINAL

LAB-AUX1-na

u

MODIFICACIO INSTAL·LACIÓ EXISTENT

1,00

127,65

127,65

TOTAL E - 5.15.1 ....................................................................................

127,65

TOTAL MC5.15 ................................................................................................................................

127,65

Modificació de la instal·lació de aire medicinal. Treballs a realitzar
en la instal·lació corresponent a la modificació dels elements de la
instal·lació actual que donen servei a altres zones i que cal reconduir. Inclou canalitzacions, part proporcional de suportacions, cablejat, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.

MC5.16

ALTRES TREBALLS

5.16.9

SEGURETAT I SALUT
TOTAL 5.16.9..........................................................................................

2.679,31

TOTAL MC5.16 ................................................................................................................................

2.679,31

TOTAL.............................................................................................................................................................

38.643,45

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL∙LACIONS
RESUM DE PRESSUPOST
referència:
projecte:
peticionari:
situació:
municipi:
projectista/redactor:
Data projecte:

190188
PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU
EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
NIF: Q5856102‐H
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MARÇ 2021

RESUM DE PRESSUPOST
CAPÍTOL

RESUM

IMPORT

%

MC5.3

INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA ................................................................................................

6.482,00

16,77

MC5.4

INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT ...........................................................................................................................

19.430,04

50,28

MC5.5

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES PER CONDICIONAMENT CLIMÀTIC I SISTEMES DE VENTILACIÓ....................

2.809,60

7,27

MC5.8

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES ................................................................................................................................

5.987,20

15,49

MC5.10

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS...........................................................................................................

350,00

0,91

MC5.12

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS...........................................................................................

650,00

1,68

MC5.14

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT ....................................................................................................

127,65

0,33

MC5.15

ALTRES INSTAL·LACIONS............................................................................................................................................

127,65

0,33

MC5.16

ALTRES TREBALLS .......................................................................................................................................................

2.679,31

6,93

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL
13,00 % Despeses generals .....
5.023,65
6,00 % Benefici industrial ........
2.318,61

38.643,45

Suma .....................................................

7.342,26

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA
21% IVA ................................................

45.985,71
9.657,00

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

55.642,71

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb
SETANTA-UN CÈNTIMS
,.
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1

M5 MEMÒRIA CONTROL DE QUALITAT

DESCRIPCIÓ

PLA DE QUALITAT

3

CONTROL DE MATERIALS

El control de qualitat sobre materials es realitzarà seguint les pautes que exigeixen les reglamentacions i
normes vigents, examinant materials i documentació per poder garantir la qualitat i qualitats de les parts que

El control de qualitat de la instal∙lació compren tres aspectes fonamentals: control de materials,

integren les instal∙lacions.

d’execució, i de regulació i proves de funcionament.
En iniciar‐se l’obra es realitzarà prèvia de mostres per a l’aprovació per la Direcció Facultativa.
2

PREPARACIÓ PLA DE CONTROL

Un cop adjudicat el contracte de control de qualitat l’empresa adjudicatària de l’Assistència Tècnica
realitzarà el Pla de Control de les instal∙lacions d’acord amb les indicacions existents en la documentació
del projecte, dintre de l’apartat nomenat “Control de Qualitat” o en defecte d’acord amb la normativa vigent.

El Pla de control es realitzarà tenint en compte els materials indicats en projecte, els indicats en l’oferta i
els plannings presentats, i aprovats a les Empreses Instal∙ladores.

En aquest Pla de Control quedaran recollits els requisits que facin possibles el control de les instal∙lacions.

En ell es fixarà la forma de presentació dels materials, formació de lots, elecció de mostres i criteris d’acceptació
o rebuig.

En la realització de proves sobre elements de la instal∙lació, sobre conjunts parcials i sobre proves finals es fixarà la
forma de preparació i execució.

El compromís del compliment d’aquests requisits per part de l’Empresa Instal∙ladora haurà de formar part del
contracte d’adjudicació de la realització d’aquesta instal∙lació.

Els aparells d’origen industrial, hauran de complir les següents condicions funcionals i de qualitat.
a)

Les fixades en el plec de condicions Tècniques.

b)

Les fixades en els reglaments i normes que les afecten.

c)

Les fixades per les Normes UNE.

Dels materials i equips que arribin a obra amb certificat d’origen industrial nacional, i que acrediten el
compliment de la reglamentació que els afecta, es comprovarà que les seves característiques s’ajusten al
contingut del certificat d’origen.

A més dels controls de materials realitzats en obra estandarditzats, també es realitzaran assaigs de
característiques en el banc de proves del fabricant o en taller, a tots aquells equips que per la seva
importància econòmica o responsabilitat en el funcionament de la instal∙lació corresponent, ho requereixin:

CLIMATITZACIÓ: Generadors, bombes, climatitzadors, etc.
ELECTRICITAT: quadres generals, etc.
MECÀNIQUES: Bombes, aixetes especials, etc.
VENTILACIÓ: Extractors, etc.
TELECOMUNICACIONS: Equips electrònics, cablejat, etc.

L’empresa adjudicatària de l’Assistència Tècnica revisarà la documentació que, incloent els plànols de

SEGURETAT: Elements de camp, cabjejat, etc.

muntatge desenvolupats per l’instal∙lador i provats per la Direcció Facultativa, correspondrà a les instal∙lacions
que es vagin a executar.
Els controls de materials i aparells quedaran reflectits en una fitxa de recepció que s’inclourà en Dossier de
Documentació.

MEMÒRIA PLA DE QUALITAT

PQ 2

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV

PLA DE QUALITAT

Aquestes fitxes de control es realitzaran per a cadascuna de les instal∙lacions que integren el Projecte Total.
Les proves s’ajustaran a les exigències indicades en el Plec de Condicions Tècniques del Projecte i aquella d’obligat
Altrament de cadascuna de les assistències que es realitzin s’emetrà un informe amb indicació dels controls

compliment de la Reglamentació vigent que li sigui d’aplicació.

efectuats.
Els resultats i conclusions de tots els assaigs i proves realitzades seran inclosos en Dossier de Documentació.
Llevat casos especials el de MOSTRES serà del tipus de “mostres doble per a inspecció normal” amb un nivell
de 10% un mínim de 3 elements en la primera mostra i 2 o 1+1 com nº de rebuig.

4

CONTROL D’EXECUCIÓ D’INSTAL∙LACIONS

6

EQUIPS DE PROVA

L’empresa instal∙ladora a part de realitzar les proves particulars, haurà d’aportar a les proves conjuntes els operaris
necessaris per manipular la instal∙lació, proveïts de les eines i aparells necessaris.

El control de qualitat sobre la realització de cadascuna de les instal∙lacions, comprovarà que aquestes s’estan
realitzant conforme a les condicions tècniques establertes.

Queda ben clar que abans de que l’empresa adjudicatària de l’Assistència Tècnica realitzi la comprovació de les
proves i els assaigs corresponents, l’instal∙lador haurà de presentar els valors obtinguts en la realització dels seus

Durant el desenvolupament de les instal∙lacions es realitzen visites periòdiques ajustant‐ se al planning

assaigs per que aquests puguin ser comprovats per l’empresa adjudicatària de l’Assistència Tècnica.

d’execució que segueixin les instal∙lacions mantenint un criteri racional en la seva distribució.
Les proves s’iniciaran quan es disposin dels plànols definitius i de la resta de documentació a subministrar per
El control d’execució d’obra vigilarà que les instal∙lacions que es realitzin s’ajustin a les exigències de les

l’empresa instal∙ladora.

Reglamentacions que els hi afectin.
Tota aquesta informació haurà de ser recollida i documentada mitjançant les fitxes de control de qualitat
Qualsevol controvèrsia o desviació que es presenti entre l’execució de les instal∙lacions i les condicions específiques

reglamentaries i les específiques del plec de condicions tècniques del Consorci Hospitalari de Vic, adjunt al projecte.

i o reglamentàries serà analitzada i comunicada a la Direcció Facultativa pel seu estudi i presa de decisions.

Els controls d’execució realitzats, es reflectiran sobre les fitxes de control pròpies a cadascuna de les especialitats.

Altrament de cadascuna de les assistències que es realitzin s’emetrà un informe amb indicació d’aquelles
instal∙lacions controlades i anomalies i situació en que es trobin.

5

CONTROL DE REGULACIÓ I PROVES DE FUNCIONAMENT

L’equip de control realitzarà assaigs i proves durant el decurs de l’obra. En finalitzar la mateixa s’efectuarà la
comprovació de les proves realitzades per l’Industrial que seran les reflectides en Protocol de Proves que se’ls
lliurarà a l’inici del control.

PQ 3
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CONTINGUT I ÀMBIT D’APLICACIÓ

PLA DE QUALITAT

Les instruccions de la Direcció Facultativa es faran arribar per escrit al Contractista a través de les actes de reunions i
visites d’obra i/o a través de Fax o correu electrònic. Tot aquell document gràfic o escrit de la Direcció Facultativa dirigit

El present plec conté la normativa econòmica, legal i facultativa entre el Propietari, la Direcció Facultativa i el

al Contractista per qualsevol d’aquests mitjans tindrà la consideració, a tots els efectes, d’anotacions en el Llibre

Contractista o Instal∙lador, amb l’objecte de realitzar les instal∙lacions definides en el projecte que s’adjunta fins al seu

d’Ordres i Assistències en compliment dels articles 12.3.c) i 13.3.d) de la Llei 38/1999 d’Ordenació de la Edificació.

complet funcionament.

Passats 3 dies des de la constància de recepció de l’escrit per part del Contractista, si no hi hagués resposta fefaent en
contra, es considerarà el contingut acceptat pel Contractista.

Aprovat i subscrit per totes les parts, el projecte està format pels documents següents:
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, tan sols

a)

Plànols.

b)

Plec de condicions.

c)

Estat d’amidaments i pressupost.

d)

Memòria (amb els seus annexos).

podrà presentar‐les davant la Propietat, a través de la pròpia Direcció Facultativa, si són d’ordre econòmic i d’acord amb
les condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents. Contra disposicions d’ordre tècnic de la Direcció
Facultativa, no s’admetrà cap reclamació, podent el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú,
mitjançant exposició raonada per escrit dirigida a la Direcció Facultativa, la qual podrà limitar la seva resposta a
l’acusament de rebut, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions.

Igualment, tindran caràcter de documentació contractual amb caràcter d’obligatòries, i independentment dels
Tot el contingut del projecte queda definit en la documentació anterior, excepte canvis posteriors a la execució del

documents citats, totes les normes, disposicions i reglaments que pel seu caràcter puguin ser d’obligada aplicació.

mateix.
El Contractista haurà de seguir la normativa pròpia de les companyies subministradores de fluids, energia i combustibles
Qualsevol clàusula que estigui en contradicció amb els anteriors documents, queda sense efecte.

i haurà de sol∙licitar els informes i inspeccions preceptius i necessaris per a deixar els treballs en perfecta consonància
amb les exigències de les companyies de subministrament extern.

Si eventualment es donés alguna discrepància entre els diferents documents del projecte, l’ordre de prioritat, d’acord
amb la norma UNE 157001:2002 serà l’indicat en aquest mateix apartat.

La interpretació del projecte i documentació contractual correspondrà a la Direcció Facultativa.

2

3

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Abans de donar començament a les obres, el Contractista s’assegurarà que la documentació aportada en el projecte li

MOSTRA DE MATERIALS

Els materials objecte de contractació són obligatòriament els indicats en la oferta.

resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l’obra contractada i per a realitzar els plànols de coordinació i
muntatge (veure apartat “Plànols de coordinació i muntatge” d’aquest plec), o en cas contrari, sol∙licitarà els aclariments

Si en alguna partida del projecte apareix el "o equivalent" s’entén que el tipus i marca objecte de contracte és com

pertinents. Una vegada començada l’obra, el Contractista no podrà excusar‐se de no complir els terminis o sofrir retards

l’indicat com a model en el projecte, és a dir, de les mateixes característiques, sempre a criteri de la Propietat i la

al∙legant la falta d’informació o documentació de la Direcció Facultativa, a excepció del cas que havent‐la sol∙licitat per

Direcció Facultativa.

escrit no se li hagués proporcionat.
A petició de la Direcció Facultativa, el Contractista presentarà les mostres dels materials que es sol∙licitin, sempre amb la
A més a més dels documents anteriors, i independentment dels mateixos, seran d’obligat compliment totes les

antelació suficient i prevista en el calendari de l’obra.

instruccions i documentació complementaria o aclaridora facilitades per la Direcció Facultativa.
Qualsevol canvi que efectuï el Contractista sense tenir‐lo aprovat per escrit i de la forma que li indiqui la Direcció
Facultativa, representarà en el moment de la seva advertència la seva immediata substitució, amb tot el que això

PLEC DE CONDICIONS PLA DE QUALITAT

PQ 2

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV

comporti de treballs, cost i responsabilitats. De no fer‐ho, la Direcció Facultativa podrà buscar solucions alternatives amb
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5

PLÀNOLS DE COORDINACIÓ I MUNTATGE

càrrec al pressupost de contracte i/o garantia.
Amb la documentació del projecte i la informació addicional, en el seu cas, el Contractista elaborarà abans de l’inici de
Els materials que hagin de constituir part integrant de les unitats d’obra definitives, els que el Contractista utilitzi en els

l’obra una llista dels plànols de coordinació i muntatge que va a realitzar, que serà aprovada per la Direcció Facultativa.

medis auxiliars per a la seva execució, així com els materials d’aquelles instal∙lacions i obres auxiliars que parcialment

També presentarà un programa de producció d’aquests plànols d’acord amb el programa general de la obra.

hagin de formar part de les obres objecte del contracte, tant provisionalment com definitives, hauran de complir les
especificacions establertes en el plec de condicions tècniques dels materials.

Els plànols de coordinació i muntatge són els que complementen als plànols del projecte en aquells aspectes propis de la
execució de la instal∙lació, i que permeten detectar i resoldre problemes d’execució i coordinació amb altres

Qualsevol treball que es realitzi amb materials de procedència no justificada segons l’article 7 del de la Part I del Codi

instal∙lacions abans que es presentin en l’obra.

Tècnic de la Edificació podrà ser considerat com a defectuós, amb les conseqüències que s’especifiquen en aquest plec.
Sense ser exhaustius, els plànols de muntatge hauran d’incloure: coordinació en falsos sostres i interferències entre

4

ACCEPTACIÓ DE MATERIALS

instal∙lacions, detalls de patis d’instal∙lacions, relació de les instal∙lacions amb l’estructura, solució de sales de màquines,
execució de bancades i suports, etc.

El Contractista entregarà a la Direcció Facultativa una llista de materials que consideri definitiva dins dels 30 dies o a no
ser que la Direcció Facultativa ampliï els terminis, després d’haver‐se signat el Contracte d’Execució. S’inclouran els noms

El Contractista realitzarà i presentarà a la Direcció Facultativa els plànols de coordinació i muntatge amb temps suficient
per a que puguin ser revisats abans de la seva execució.

de fabricants, marca, referència, tipus, característiques tècniques i termini d’entrega. Quan algun element sigui diferent
dels que s’exposen en el projecte s’expressarà clarament en la mencionada descripció.

6

REPLANTEIG DE LES OBRES

El Contractista informarà fefaentment a la Direcció Facultativa de les dates en que estaran preparats els diferents

D’acord amb els plànols de coordinació i muntatge conformats i en el moment oportú segons el pla d’obra, el

materials que composen la instal∙lació, per al seu enviament a obra.

Contractista marcarà de forma visible la instal∙lació amb punts d’ancoratge, regates, forats, etc. que hauran de ser
aprovat per la Direcció Facultativa abans de començar la seva execució.

D’aquells materials que estimi la Direcció Facultativa oportú i dels materials que presenti el Contractista com a variant, la
Direcció Facultativa podrà realitzar o encarregar, en el lloc de fabricació, les proves i assajos de control de qualitat, per

7

DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

comprovar que compleixen les especificacions indicades en el projecte, carregant a compte del Contractista les despeses
generades.

Les obres s’iniciaran i finalitzaran en els terminis previstos contractualment. En aquests terminis s’entendrà inclòs el
treball de replanteig i neteja final d’obra, així com la correcció dels defectes observats en la recepció, les proves finals i

Tot aquell assaig que no resulti satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties es podrà començar de nou a càrrec

posada en marxa i l’entrega de la documentació final d’obra prevista en l’apartat “Documentació Final” d’aquest plec.

del mateix contractista. Aquells materials que no compleixin alguna de les especificacions indicades en projecte no seran
autoritzats per a muntatge en obra. Els elements o màquines enviats a obra sense aquests requisits podran ser rebutjats

En la reunió de replanteig d’obra, que s’efectuarà amb el Contractista, aquest haurà d’entregar un planning de l’obra

sense ulteriors proves.

amb la data de finalització acordada en el contracte.

El Contractista estarà obligat a complir els terminis parcials fixats en el planning per a la execució successiva del
Contracte i en general per a la seva total realització.
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9

SUBMINISTRAMENTS AUXILIARS

Contractista, que haurà d’informar puntualment a la Direcció Facultativa de les previsions, actuacions i incidències del
treball.

Tots els ajuts, tals com qualsevol ajut de peonatge o elements mecànics per a transport i col∙locació de material,
descàrrega de camions, subministraments d’ancoratges, suports, bastides, etc., sense que sigui aquesta relació

Quan la Direcció Facultativa estimi que certs treballs presenten un caràcter d’urgència, exigirà la seva data d’inici i
finalització. Si el Contractista deixa passar la data prevista, reflectida en una instrucció per escrit, la Direcció Facultativa

limitativa, corren a compte del Contractista de la instal∙lació, ja que han de preveure una instal∙lació completa,
perfectament acabada i entregada en complet i bon ordre de funcionament.

podrà fer executar els treballs per una altra empresa i aprovar directament els pressuposts i factures corresponents. Les
despeses ocasionades seran pagades directament per la Propietat, i degudament descomptats al Contractista, en la
següent certificació provisional d’obra que es liquidi.

Quan el Contractista no s’ajusti a les disposicions del projecte, i/o a les instruccions escrites de la Direcció Facultativa, se
li fixarà un temps determinat per a aconseguir‐ho, passat el qual la Direcció Facultativa pot ordenar l’establiment d’un

10 RISC DE L’OBRA
El Contractista pren plena responsabilitat i executa l’obra d’acord amb les especificacions ressenyades en els documents
tècnics.

Inventari del valor de l’obra executada, i equips aplegats, i requerir a la Propietat per a que efectuï una nova adjudicació
per concurs (o pel sistema que consideri oportú), prèvia rescissió del contracte.

Les obres s’executaran, en quant al seu cost, terminis d’execució i art de la construcció, a risc i ventura del Contractista,
sense que aquest tingui, per tant, dret a indemnització per causa de pèrdues, averies o perjudicis.

El Contractista mantindrà l’obra completament neta en totes les seves parts, inclòs aplecs, havent de conservar‐la en
aquestes condicions fins a la recepció per a la que es realitzarà una neteja definitiva. Els costos d’aquestes neteges seran

Així mateix, no es podrà al∙legar desconeixement de situació, comunicacions, característiques de la obra, transport, etc

al seu càrrec.
El Contractista serà responsable en cas d’incendi, robatori, danys causats per efectes atmosfèrics, inundacions, etc.

8

INSPECCIONS

Serà missió de la Direcció Facultativa la comprovació de la realització de l’obra conformement al projecte i instruccions
complementaries.

Havent de cobrir‐se mitjançant assegurança de tals riscos, fins la recepció de l’obra. Estan inclosos en aquest paràgraf els
materials i bens subminis‐ trats per la Propietat.

El Contractista haurà de complir tots els reglaments sobre condicions de Seguritat Social, riscos laborals, Seguritat i Salut,
etc., disposant de les corresponents pòlisses de segur, ja que serà responsable dels danys i prejudicis que es puguin
ocasionar com a conseqüència de l’obra o el seu personal.

El Contractista haurà de guardar les consideracions degudes al personal de la Direcció Facultativa, el qual tindrà lliure
accés a tots els punts de treball i als magatzems de materials destinats a l’obra per al seu reconeixement previ, essent

Sense caràcter limitador, el contractista disposarà dels següents segurs:

retirats de l’obra els que al seu parer no reuneixin les condicions establertes. Aquests reconeixement previ no
constitueix la seva aprovació definitiva i es podran retirar, encara després de col∙locats en obra, quan presentin defectes
no percebuts en principi amb independència del temps transcorregut des de la seva instal∙lació.

•

executar i cobrint els treballs contractats també als subcontractistes.

•
La Direcció Facultativa podrà ordenar l’obertura de cales durant l’obra, inclusive abans de la recepció, quan sospiti
l’existència de vicis ocults de la instal∙lació o de materials de qualitat deficient, essent per compte del Contractista totes
les despeses ocasionades.

Pòlissa de Tot Risc Construcció (TRC), amb un límit d’indemnització corresponent al total del volum de l’obra a

Pòlissa de danys a tercers amb les següents cobertures:
Responsabilitat Civil Professional: El límit d’indemnització per a obres de fins a
1.500.000 € serà un mínim de 600.000 € per sinistre; en el cas de volums superiors a aquest, el percentatge de
cobertura serà al menys un 20% del pressupost de l’obra

Responsabilitat Civil d’Explotació: els mateixos límits que per al professional.
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Responsabilitat Civil Patronal o per accident de treball: el sublímit d’indemnització per víctima per a aquesta

El Contractista haurà de lliurar una llista amb els noms del responsable tècnic, cap d’obra i encarregat de cada

garantia serà de 300.000 €.

especialitat i notificar puntualment qualsevol canvi que hi hagués durant el desenvolupament de l’obra. En la relació
s’especificarà el temps de la seva dedicació i els dies de permanència en l’obra.

Responsabilitat Civil Creuada: Per a aquesta garantia els límits d’indemnització seran els mateixos que per a la
Responsabilitat Civil Patronal.

A part de la direcció tècnica del Contractista, hi haurà d’haver un cap d’obra i un encarregat, podent ser aquests dos
últims la mateixa persona. L’encarregat haurà d’estar permanentment a l’obra durant totes les jornades laborals.

Així, haurà de prendre les precaucions necessàries o convenients per a la seguretat dels immobles confrontants i si fos
necessari efectuar qualsevol recalço en les finques confrontants o reparar qualsevol buit o forat o encrostonament que

L’incompliment d’aquestes obligacions o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la

es produeixi en les mitgeres o murs confrontants, a compte i càrrec del Contractista. S’inclouen també en el que s’ha dit

naturalesa dels treballs, facultarà a la Direcció Facultativa per ordenar la paralització de les obres, sense dret a cap

anteriorment els casos d’omissió o negligència.

reclamació, fins que s’arregli la deficiència.

Si fos necessari a judici de la Direcció Facultativa, l’apuntalament d’alguna zona de la casa o confrontants seran a compte

Altrament, la Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o

i càrrec del Contractista.

negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista per a que aparti de
l’obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.

11 SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA
El Contractista haurà d’emprar la ma d’obra necessària per al compliment dels terminis previstos. El Contractista
El Contractista és responsable de les condicions de seguretat i salut dels treballs i està obligat a adoptar i fer complir les

entregarà mensualment la llista del personal en obra tant propi com subcontractat amb justificació fefaent de:

disposicions vigents sobre aquesta matèria, les mesures i normes que dictin els Organismes competents, les exigides en
el plec de condicions i les que fixi o sancioni la Direcció Facultativa.

1)

Estar al dia de les cotitzacions a la Seguretat Social.

El Contractista redactarà el pla de seguretat i salut segons l‘article 7 del Reial Decret 1627/97, obligant‐se a complir‐lo i

2)

Estar al dia del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys a propis i tercers.

donar‐lo a conèixer i complir als seus treballadors i subcontractistes.

13 SUBCONTRACTISTES
El fet de que la Direcció Facultativa faci visites d’obra per complir amb la seva funció de donar instruccions sobre la
qualitat de l’execució i la seva adequació al projecte no pot suposar de cap manera una acceptació, ni tan sols tàcita, de
les condicions de seguretat i salut de la mateixa, la inspecció directa especialitzada i en detall de la qual correspon al

El Contractista haurà d’enviar notificació prèvia a la Direcció Facultativa per efectuar la subcontractació de qualsevol part
de l’obra.

Contractista, amb la col∙laboració del coordinador de seguretat i salut.
Altrament, la Direcció Facultativa podrà recusar als subcontractistes que al seu judici no romanguin idonis per executar

12 PERSONAL EN L’OBRA

la part de l’obra per a la qual foren proposats pel Contractista.

Correspon al Contractista sota la seva exclusiva responsabilitat la contractació de tota la ma d’obra que precisi per a

L’adjudicació a subcontractistes es realitzarà sempre amb subjecció al pla de treballs. El Contractista serà el responsable

l’execució dels treballs en les condicions previstes pel contracte i en les condicions que fixi la normativa laboral vigent.

de l’omissió d’aquestes condicions.

Qualsevol subcontractista que intervingui en l’obra ho farà amb coneixement i submissió al present plec de condicions,
en el que pugui afectar‐li, sent obligació del Contractista el compliment d’aquesta clàusula.
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Llevat pacte en contra, qualsevol subcontractista garantirà la seva instal∙lació durant el mateix termini indicat en el

Quan en l’obra sigui necessari fer modificacions en aquests plànols o substituir els materials aprovats per

contracte per al Contractista principal. En aquest període seran al seu càrrec les reposicions, substitucions, etc. sense

altres, es sol∙licitarà permís a la Direcció Facultativa en la forma per ella establerta.

que el termini de garantia el lliuri de les responsabilitats legals.
En tots els equips es disposaran les proteccions pertinents per evitar accidents. Aquelles parts mòbils de
El Contractista està obligat en tot cas a complir la Llei 32/2006 de subcontractació.

les màquines i motors disposaran d’envoltants o reixes metàl∙liques de protecció.

14 JORNADA LABORAL

Durant el procés d’instal∙lació es protegiran degudament tots els aparells, col∙locant‐se taps o cobertes
en les canonades o conductes que hagin de quedar oberts durant algun temps.

La duració normal del treball diari serà limitada per les lleis del lloc de treball.
Tots els elements de la instal∙lació es muntaran de forma que siguin fàcilment accessibles per a la seva
No es permetran hores extres sense prèvia autorització de la Direcció Facultativa i només per a casos especials al seu

revisió, manteniment, reparació o substitució.

judici.

17 CONTROL DE QUALITAT
Si el Contractista entén que no podrà complir el pla previst, haurà d’ampliar la plantilla, però mai li serà permès resoldre
els retards mitjançant hores extres.

La Propietat contractarà a través del Contractista, una entitat suficientment capacitada segons l’article 14 de la Llei
d’Ordenació de l’Edificació per a l’Assistència Tècnica en el Control de Qualitat de les instal∙lacions d’acord amb les

15 COORDINACIÓ AMB ALTRES OFICIS

especificacions del projecte. Aquesta Assistència Tècnica executarà directament els controls i proves previstes en el pla
de control de qualitat i entregarà els resultats directa i immediatament a la Direcció Facultativa per a que pugui complir

El Contractista coordinarà perfectament amb el Contractista general, si en hi hagués, o amb qui faci les

amb el que preveu l’article 7 de la Part I del Codi Tècnic de l’Edificació.

seves vegades i amb els demés Contractistes. Si sorgeixen dificultats es sotmetran a la Direcció
Facultativa, la decisió de la qual acataran.

En el cas concret d’utilitzar suports, bancades o elements auxiliars comuns, es posaran d’acord en el

L’Assistència Tècnica de l’esmentada entitat tindrà les següents fases d’actuació sobre les instal∙lacions previstes:

a)

Programació del pla de control o confirmació del pla de control del projecte, si en tingués.

L’empresa

adjudicatària d’aquesta Assistència Tècnica realitzarà la programació del pla de control de les instal∙lacions

repartiment de costs. De no haver avinença entre ells, acataran la decisió de la Direcció Facultativa.

d’acord amb les indicacions existents en la documentació del projecte, dins de l’apartat anomenat "Control
de Qualitat" o, en el seu defecte, amb la normativa vigent.

16 NORMES GENERALS DE MUNTATGE
Les instal∙lacions es realitzaran seguint les pràctiques normals per obtenir un bon funcionament, pel que
es respectaran les especificacions i instruccions de les empreses subministradores dels materials a

b)

Control de Qualitat sobre materials i equips.

c)

Control d’Execució d’instal∙lacions segons normatives.

d)

Control sobre Proves de funcionament, regulació i seguretat realitzades per Contractista. (vegi’s apartat
“Proves” d’aquest plec)

muntar.

e)

Control de la documentació final (segons apartat “Documentació Final” d’aquest plec).

El muntatge de la instal∙lació es realitzarà ajustant‐se a les indicacions i plànols del projecte i als plànols
de muntatge realitzats pel Contractista i aprovats per la Direcció Facultativa.

L’Assistència Tècnica de Control de Qualitat estarà vinculada i al servei de la Direcció Facultativa i la Propietat, a la qual
dirigirà tota la seva activitat.
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19 DIRECCIÓ TÈCNICA DE LA POSADA EN MARXA

d’empreses capacitades per a aquest treball, sent elegida l’adjudicatària per la Direcció Facultativa.
Per aconseguir una correcta posada en marxa de les instal∙lacions, el Contractista haurà de disposar d’un equip
El Contractista destinarà per a aquests treballs, en cas de no existir partida específica en els pressupostos del projecte, al

totalment diferenciat del de muntatge i manipulació de les instal∙lacions, encarregat de sistematitzar els processos de

menys l’1,5% (ú i mig per cent) de l’import d’execució material dels capítols corresponents a instal∙lacions, no acceptant‐

posada en marxa, compliment de paràmetres tècnics i entrega de les instal∙lacions. La gestió d’aquest procés s’anomena

se la possibilitat de que el Contractista ofereixi un percentatge menor per a aquest fi.

Direcció Tècnica de la Posada en Marxa.

En cada certificació haurà de venir explícitament l’import destinat a Control de Qualitat.

18 PROVES

Al finalitzar l’execució de la instal∙lació, el Contractista està obligat a regular i equilibrar tots els circuits i a realitzar les
proves de funcionament, rendiment i seguretat dels diferents equips de la instal∙lació. El Contractista complimentarà les

La Direcció Tècnica de la Posada en Marxa tindrà les fases d’actuació següents.

1)

Definició del pla de posada en marxa, per a unitats de treball amb indicació del temps prevists, segons fitxa del

pla de posada en marxa.

2)

Aquest planning s’haurà de presentar a direcció facultativa per rebre la seva aprovació, abans d’iniciar

qualsevol actuació.

fitxes del protocol de proves de projecte en la seva totalitat (una fitxa per a cada element de la instal∙lació).

3)

Direcció dels equips de treball del Contractista amb:

En un termini suficient, el Control de Qualitat comprovarà la documentació entregada i emetrà un pla de comprovacions

o

Seguiment i interpretació de les especificacions de projecte i de la direcció facultativa.

i proves que hauran de ser realitzades pel Contractista en presència de la Direcció Facultativa o personal de l’empresa de

o

Definició dels paràmetres de regulació

Control de Qualitat.

o

Assessorament d’us d’aparells tècnics de mesura i regulació al Contractista.

o

Assessorament per la correcta Introducció dels valors de la posada en marxa a les fitxes de proves a

Cas de resultar negatives, encara que sigui en part, es proposarà un altre dia per efectuar les proves, quan el Contractista

realitzar per al Contractista.

consideri que pugui tenir resoltes les anomalies observades i corregits els plànols no concordants.

o

Revisió dels protocols de posada en marxa, complimentats per el Contractista, i

o

lliurament a la direcció facultativa per a la seva aprovació

o

Assistència al control de qualitat, en cas de que existeixi.

Si en aquesta segona revisió s’observen de nou anomalies que impedeixin, a judici de la Direcció Facultativa, procedir a
la Recepció, les despeses ocasionades per les següents revisions correran per compte del Contractista, amb càrrec a la

o

liquidació.
També realitzarà assistència tècnica a les consultes presentades per la Direcció Facultativa, serveis de manteniment o
altres agents de l’obra.

El Contractista, en cas de no tenir partida específica corresponent en el pressupost, destinarà per a la Direcció Tècnica de
la Posada en Marxa al menys un 1% (ú per cent) de l’import d’execució de material dels capítols corresponents a les
instal∙lacions.

En cas de que el Contractista sigui qui hagi de contractar l’equip tècnic que realitzi els treballs descrits, quedarà l’elecció
a criteri de la Direcció Facultativa.
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20 DOCUMENTACIÓ FINAL

PLA DE QUALITAT

S’estudiarà la definició de les zones, que posteriorment afectaran a l’execució del projecte i es realitzarà de forma
jeràrquica. De la mateixa manera s’estudiaran les diferents possibilitats d’agrupació, concloent amb tot allò la solució

El Contractista prepararà la documentació següent que anomenarem Documentació Final d’Obra i que s’integrarà en la

més adequada per al present projecte.

Documentació d’Obra Executada que exigeix l’article 8. 1 del la Part I del Codi Tècnic de l’Edificació:

1)

Memòria actualitzada amb tots els seus apartats.

2)

Resultat de les proves realitzades d’acord amb el protocol de projecte i/o Reglamentació vigent.

3)

Projecte de manteniment preventiu (segons article 8.1 de la Part I del Codi Tècnic de l’Edificació. Veure apartat

“Projecte de Manteniment” d’aquest plec).

4)

Plànols de la instal∙lació acabada.

5)

Llista de materials emprats i catàlegs.

6)

Relació de subministradors i telèfons.

7)

I la necessària per complimentar la normativa vigent i aconseguir la legalització i subministraments de fluids

2)

Inventari dels equips existents.

Consisteix en realitzar un inventari de tots els equips instal∙lats, identificant‐los amb una nomenclatura específica que
permeti particularitzar cada unitat de manteniment existent.

3)

Recursos

S’introduiran i s’assignaran els recursos necessaris amb la finalitat de realitzar les tasques de manteniment.

o energia. (Butlletins de la instal∙lació, etc.).

4)

Fitxes de manteniment preventiu

De la documentació anterior s’entregarà una primera còpia sense aprovar a la Direcció Facultativa o a l’empresa de
Control de Qualitat.

Per a cadascun dels equips inventariats es prepararà una fitxa completa que contindrà els apartats següents:

Al mateix temps, el Contractista aclarirà als serveis de manteniment de la Propietat tots els dubtes que trobin.

•

Identificació de l’equip: Es realitzarà a partir de les dades següents:

o

Nom de l’equip.

o

Codi identificador.

S’anomena projecte de Manteniment Preventiu el document que recull les instruccions d’ús i manteniment dels

o

Fabricant o subministrador (nom, direcció, telèfon, e‐mail,...).

materials i sistemes instal∙lats, més les instruccions d’ús i manteniment dels subministradors, instal∙ladors i fabricants de

o

Família de manteniment a la que pertany.

materials i equips efectivament instal∙lats, més el pla específic de manteniment amb la planificació de les operacions

o

Instal∙lació a la que pertany.

21 PROJECTE DE MANTENIMENT PREVENTIU

programades per al manteniment. Aquest document forma part de la Documentació d’Obra executada que exigeix
l’article 8. 1 del la Part I del Codi Tècnic de l’Edificació.

El projecte de manteniment preventiu haurà de ser realitzat de forma específica i particular per a l’edifici. Haurà de
contenir els apartats següents:

•

Imatge de l’equip: Imatge o gràfic explicatiu de l’equip.

•

Característiques de l’equip: S’introduiran les característiques pròpies de cada equip: marca, model, número de

sèrie, potència, tensió, intensitat, cabal,...

•

Operacions de manteniment: A cada equip se li assignaran una sèrie d’ordres de manteniment que inclouran

la informació següent:

1)

Zonificació

PLEC DE CONDICIONS PLA DE QUALITAT

o

Nom de l’operació.

o

Periodicitat.

o

Nivell d’obligatorietat.

o

Categoria professional encarregada de realitzar l’operació.

o

Temps estimat de realització.

PQ 8
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Paràmetres de lectura que s’han de prendre.
Una còpia serà per a la Direcció Facultativa, una altra còpia per a la Propietat i la tercera per a l’empresa de Control de

•

Unitats de manteniment: S’especificarà el nombre d’unitats de manteniment que existeixen de cada equip.

Qualitat.

Cada unitat incorporarà:

o

Situació.

o

Quantitat.

o

Estat de la unitat.

o

Característiques pròpies de cada unitat.

En el document de Recepció s’haurà d’adjuntar fotocòpia conforme la Propietat o la Direcció Facultativa ha rebut la
documentació final d’obra corregida.

Si en el moment d’ocupar l’obra i utilitzar les instal∙lacions no han estat completades les proves o la documentació
corresponent per causes alienes a la Propietat, Direcció Facultativa o Control de Qualitat, se li retindrà al Contractista la
liquidació final i la fiança establerta, les quantitats de les quals podrà la Propietat utilitzar‐les per acabar els treballs
pendents i abonar el major cost i els danys i perjudicis ocasionats als que intervenen en els treballs i als usuaris de l’obra.

5)

Planning d’operacions de manteniment.

23 GARANTIA DE FUNCIONAMENT
Un cop obtingudes totes les fitxes de manteniment dels diferents equips es construirà un planning anual de les

El termini de garantia de la instal∙lació començarà al dia següent al de la signatura de l’Acta de Recepció. El termini de

operacions que s’han de realitzar per a cada equip.

garantia serà com a mínim l’establert en l’article 17 de la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació: 1 any per a defectes
d’acabats i 3 anys per a defectes que ocasionin l’incompliment dels requisits d’habitabilitat.

6)

Relació de subministradors.
Durant el termini de garantia, el Contractista està obligat a reparar, amb tota urgència, qualsevol avaria que sorgeixi,
encara que estimi que la causa de la mateixa no sigui deguda a defectes de material o d’instal∙lació, sinó a mal ús, tema

A partir de la informació recollida anteriorment per a cada equip, es realitzarà un llistat de les empreses i proveïdors

que s'haurà de dilucidar posteriorment mitjançant justificació escrita per part del Contractista.

afins al manteniment de l’edifici, en la que s’inclourà la informació següent: nom, direcció, telèfon, fax, e‐mail, persona
de contacte.

Cas de que l’empresa Contractista no actuï amb la celeritat que el cas requereixi a judici de la Direcció Facultativa, la
Propietat podrà encarregar la reparació a una altra entitat amb càrrec a la fiança en cas de existir encara.

Es confeccionarà un dossier amb tota la documentació anterior que s’entregarà a la Direcció Facultativa per a la seva
revisió i aprovació, i a la Propietat.

Si l’avaria es produeix en màquines de valor estimable, a judici de la Direcció Facultativa, s’entén que la seva garantia
torna a començar a partir de la nova posada en marxa.

22 RECEPCIÓ DE LES OBRES
24 GARANTIA DE DOCUMENTACIÓ

En resultar positives les proves, i aclarits els dubtes al Servei de Manteniment, es procedirà a formalitzar la Recepció de

S’estableix una garantia d’assegurament i d’entrega de la documentació pertinent prèvia a la Recepció que vencerà en el

l’obra que serà signada per la Propietat i el Contractista, i, cas de que així ho decideixi la Propietat, ho signaran també el

moment en que el Contractista obtingui de la Propietat o Direcció Facultativa, l’aprovació fefaent de la documentació

seu servei de manteniment i la Direcció Facultativa.

demanada en l’apartat “Documentació Final” i de forma ineludible la corresponent als apartats:

Per formalitzar la Recepció serà necessari que el Contractista hagi entregat prèviament tres còpies en paper i tres còpies

2)

Resultat de les proves realitzades d’acord amb el protocol de projecte i/o reglament vigent.

en suport informàtic de la Documentació Final d’Obra corregides amb les observacions corresponents.

3)

Projecte de manteniment preventiu.
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4)

Plànols de la instal∙lació acabada.

PLA DE QUALITAT

26 CRITERIS D’AMIDAMENT DE LES INSTAL∙LACIONS

I la necessària per complimentar la normativa vigent i aconseguir la legalització i subministraments de fluids o energia.

Tot amidament haurà de ser reproduïble admetent marges d’error tolerables. S’empraran els instruments d’amidament

(butlletins de la instal∙lació, etc.).

d’ús normal en una obra (regles rígids o cintes mètriques) en aquells casos en que sigui possible fer‐ho.

Cas que el Contractista no compleixi satisfactòriament amb el que s’ha expressat anteriorment, la Propietat, a

La unitat d’amidament serà la que s’expressi en l’estat d’amidaments o la que la Direcció Facultativa dictamini, en cas de

requeriment de la Direcció Facultativa, podrà, si ho desitja, rebre l’obra i encarregar a tercers, amb càrrec a les

dubte.

quantitats pendents de liquidació o fiança, els treballs de documentació i obtenció de resultats pendents.
Els elements discrets es mesuraran per unitats instal∙lades.

25 PERMISOS I LEGALITZACIONS
En els documents de projecte i de contracte s’establiran una de les dues modalitats següents:

Les canonades es mesuraran pel seu eix, segons el recorregut real, incloent trams rectes i corbes, sense descomptar de
l’amidament la longitud ocupada per vàlvules i altres accessoris. No s’admetran suplements per empelts, derivacions,

Corre per compte del Contractista la confecció i presentació dels Certificats de la instal∙lació, així com la resta de

minvaments, etc.

documents que reglamentàriament han de ser preparats i aportats pel Contractista.
L’aïllament de canonades es mesurarà segons el mateix criteri que les canonades, i inclourà les vàlvules, corbes i
Corre per compte del Contractista la redacció, visat i tramitació davant organismes oficials (Delegació d’Indústria,

accessoris. No s’admetran suplements per aquests conceptes ni per minvaments de material.

Ajuntament, etc.) dels documents tècnics necessaris per obtenir tots els permisos oficials per a la construcció, posada en
marxa i connexió de les instal∙lacions objecte del plec.

L’amidament de conductes es realitzarà normalment en metres quadrats, en base a les seves dimensions nominals,
mesurant sobre el recorregut real, incloent trams rectes i corbes. Els colzes i corbes es mesuraran per la seva part

Altrament, el Contractista és el responsable de la confecció, visat i tramitació dels certificats finals d’obra necessaris.

exterior. Les reduccions es mesuraran en la seva longitud real i aplicant la major de les seccions. No s’admetran
suplements d’amidament per corbes, empelts, embocadures, derivacions, etc. o per minvaments de material.

Els costs de les taxes de visat i tramitació corren per compte del Contractista.
L’aïllament de conductes es mesurarà seguint els mateixos criteris indicats per als conductes, però prenent com a base
les dimensions nominals del conducte que s’aïlla.

a)

Permisos i legalitzacions per compte de la Propietat.

Els tubs per a cablejat elèctric es mesuraran pel seu eix, seguint el seu recorregut real, incloent trams rectes, sense
descomptar de l’amidament la longitud ocupada per caixes d’empalmament i derivació. No s’admetran suplements per
corbes, derivacions, empalmaments, etc. ni per minvaments de material.

Corre per compte del Contractista la confecció i presentació dels butlletins de la instal∙lació i manual d’instruccions i
manteniment, així com la resta de documents que reglamentàriament han de ser preparats i aportats pel Contractista.

Les safates per a cablejat elèctric es mesuraran pel seu eix, seguint el seu recorregut real, incloent trams rectes i corbes.
Els colzes i les corbes es mesuraran per la seva part exterior. No s’admetran suplements d’amidament per corbes,

L’obtenció de la resta de permisos oficials per a la construcció, posada en marxa i connexió de les instal∙lacions objecte

empelts, derivacions, etc. ni per minvaments de material.

d’aquest plec és responsabilitat de la Direcció Facultativa i la Propietat.

PLEC DE CONDICIONS PLA DE QUALITAT
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El cablejat elèctric i de comunicacions (que no estigui inclòs en conceptes com a punt de connexionat) es mesurarà pel
seu recorregut real des de borna a borna de connexió. No s’admetran suplements d’amidament per derivacions,
empalmaments, reserves o minvaments de material.

que donarà el topall acceptable del nou preu unitari. La data de comparació serà la de l’oferta general aprovada objecte
de contracte, d’acord amb la relació de PVP subministrats pel Contractista juntament amb l’oferta.

27 VALORACIÓ D’UNITATS D’OBRA
Cas de sorgir noves parts d’obra no contractades, el nou pressupost objecte d’ampliació de contracte es realitzarà
Tots els preus unitaris dels elements del projecte s’entendrà que inclouen sempre el subministrament, manipulació i

d’acord amb la tònica de preus unitaris establerts en l’oferta base.

utilització de tots els materials necessaris per a l’execució de les unitats d’obra corresponents, a menys que
específicament s’excloguin alguns d’ells en l’article corresponent.

28 TREBALLS ADDICIONALS PER ADMINISTRACIÓ

Altrament s’entendrà que tots els preus unitaris comprenen les despeses de maquinària, ma d’obra, elements,

Els treballs que es realitzin per administració es cotitzaran d’acord amb els criteris següents:

accessoris, transports, eines, despeses generals i tota classe d’operacions, directes o accidentals, necessàries per deixar
les unitats d’obra acabades amb arranjament a les condicions especificades en el projecte.

1)

Els materials es valoraran d’acord amb el preu de venda al públic, considerant‐se inclosos en aquest preu

transport, benefici industrial, etc.
S’entén doncs, que l’expressió "completament instal∙lat/da", es refereix a unitats d’obra totalment muntades,
connectades i en perfecte funcionament.

2)

La ma d’obra es valorarà d’acord amb els preus fixats pels bancs de preus oficials de la localitat o regió on es

realitzi l’obra.
En el cas que no existeixi una partida especifica per a la realització d’assaigs i proves en fàbrica i finals, s’entén que
també queda inclòs en el preu unitari la part proporcional per a la realització d’aquests treballs.

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar les unitats d’obra que figuren en el projecte no és
exhaustiu. Per tant, qualsevol operació o material no descrit o relacionat, però necessari, per executar una unitat d’obra,
es considera sempre inclòs en els preus.

Es considerarà inclòs Seguretat Social, dietes, desplaçaments, benefici industrial, etc., però no el IVA

29 CERTIFICACIONS
Durant l’execució de les obres, s’establiran mensualment relacions valorades de les obres executades.
Aquestes certificacions seran preparades pel Contractista segons format establert per la Direcció Facultativa o la

TREBALLS ADDICIONALS I VARIANTS PER PREUS UNITARIS

Propietat i constaran de les parts següents:

Es valoraran per amidament d’unitats d’obra aplicant els preus unitaris aprovats.

1)

Si sorgeixen variacions de qualitat o tipus de materials o noves unitats d’obra per exigències de la Propietat i/o Direcció

denominació:

Valor a l’origen de l’obra realitzada valorada amb preus unitaris d’acord amb el pressupost base, amb la

Facultativa, dintre sempre del context general del projecte valorat, els nous preus unitaris es negociaran comparant els
Pressupost Nº:

preus de venda al públic dels nous materials amb els preus de venda al públic dels substituïts o més comparables,

CERTIFICACIÓ Nº:

establint‐se una comparació aritmètica, a saber:

2)

Relació numerada i valorada a l’origen de les variacions sorgides dintre del context de l’obra contractada i referits a

cada capítol del pressupost amb la denominació:
PVP material oferta == PVP material nou
Preu unitari oferta =

PQ 11
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CERTIFICACIÓ VARIACIONS Nº:

Preu unitari nou
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3)

Valor a l’origen de noves parts d’obra que han estat objecte de nous pressupostos amb la denominació:

PLA DE QUALITAT

la Propietat acompanyant aquesta certificació final, fent constar que per la seva part esdevingui efectes de liquidació,
tan aviat sigui conformada per la Direcció Facultativa.

Pressupost Nº:

CERTIFICACIÓ AMPLIACIONS Nº:
Per a la conformitat o objeccions d’aquesta última certificació, disposarà la Direcció Facultativa d’un termini

4) Valor a l’origen d’obres realitzades per administració amb detall de parts de treball i relació de materials valorats i
subscrits per persona autoritzada amb la denominació:

CERTIFICACIÓ ADMINISTRACIONS Nº:

suplementari de 30 dies, respecte al previst per a les certificacions ordinàries.

No es conformarà l’última certificació si no es disposa de la formalització de la recepció.

32 FIANÇA

La certificació s’haurà de presentar a la Direcció Facultativa que donarà la seva conformitat o objeccions en el termini de
15 dies. En aquest últim cas, el Contractista els resoldre no cabent cap reclamació fins la liquidació definitiva.

Totes les certificacions seran a l’origen, acumulant‐se cadascuna de les anteriors i s’entendran sempre com a bestreta a
compte de la liquidació final.

De l’import de cada certificació d’obra que es realitzi, es retindrà un 10 % en concepte de fiança.

La fiança respondrà dels deutes del Contractista dimanades de la documentació contractual, del reintegrament dels
pagaments avançats superiors al cost, del reconeixement dels danys o perjudicis que puguin produir‐se com
conseqüència de l’incompliment del contracte, de la qualitat de l’obra, i de qualsevol altre incompliment de les

Ja que les certificacions es portaran a l’origen, tenint caràcter de bona compte, totes les errades que podessin aparèixer
no seran motiu per demorar el termini de comprovació. En tal supòsit hauran de ser tornades indicant les errades o
objeccions, per ser reparats en la certificació següent.

obligacions que incumbeixen al Contractista. Aquesta no suposarà en cap cas un límit superior de valoració de les
responsabilitats del Contractista, podent en el seu cas exigir‐ se les indemnitzacions corresponents de valor superior al
de la fiança.
La Propietat podrà disposar lliurement de la fiança fins a la seva alliberació.

S’estableix el mateix criteri per a certificacions extraordinàries per addicionals o treballs per a l’administració.
Amb independència de l’anterior, el Contractista respondrà amb aquesta fiança i amb la totalitat dels seus béns presents
La Direcció Facultativa podrà requerir del Contractista documentació acreditativa d’estar al corrent de pagament dels

i futurs:

subministradors, com a condició imprescindible per aprovar una certificació.

a) De les reparacions que sigui necessari efectuar en les obres o instal∙lacions per vicis constructius.
Els materials a certificar hauran d’estar instal∙lats (muntats i en funcionament). No s’abonaran certificacions per
apilament de materials.

b) De les despeses que ocasioni per haver de demolir i tornar a instal∙lar o reconstruir
unitats d’obra o instal∙lacions.

c) De la diferència de preu entre el que s’ha convingut per a l’execució de les obres i el d’adjudicació a un nou

30 FORMA DE PAGAMENT

Contractista per a qualsevol motiu. Aquest apartat s’aplicarà així mateix per a les diferències de cost en el cas de que
la Propietat hagués d’acabar les obres per administració.

La forma de pagament serà la establerta per la Propietat a la signatura del contracte.

d) De qualsevol altre esdeveniment i responsabilitat en que podés incórrer el Contractista
en relació a tercers.

31 LIQUIDACIÓ D’OBRES

L’última certificació d’obra es presentarà després de la recepció, esdevindrà efecte de liquidació definitiva, sempre i
quan així ho faci constar el Contractista, donant‐se el títol de certificació final. A més aquest Contractista dirigirà carta a

PLEC DE CONDICIONS PLA DE QUALITAT
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Propietari quedarà lliure de tota obligació podent practicar immediatament la liquidació definitiva amb una baixa
del 5 %, i estant el Contractista obligat a abandonar l’obra immediatament, inclòs abans de practicar‐ se aquesta

A l’entrega de l’obra, havent complert amb l’indicat en els apartats corresponents a Proves, a Documentació Final, a
Recepció i a Garanties, es practicarà una primera liquidació de fiança establerta en el 33% del valor total.

liquidació.
Així mateix podrà sol∙licitar la Propietat una indemnització per danys i perjudicis, d’un mínim del 10% (deu per cent) del
valor de l’obra, segons la liquidació definitiva. Aquesta quantitat es podrà incrementar en l’arbitratge que es practiqui. La

Als 12 mesos de la Recepció es prepararà la liquidació final i es cancel∙larà la fiança romanent.

Propietat tindrà dret a percebre la fiança dipositada fins la data.

Per a la liquidació final de la fiança serà precís que s’acrediti l’absència de reclamació aliena contra el Contractista per

36 RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ

danys i perjudicis, que siguin del seu compte, per deutes jornals i materials o per indemnitzacions derivades d’accidents

Seran causes de rescissió del contracte: la dissolució o extinció del Contractista, la seva fallida o presentació de concurs

ocorreguts en el treball per qualsevol altra causa. En el seu defecte el Contractista presentarà declaració jurada de

de creditors , i l’embargament dels béns destinats a l’obra o utilitzats en ella.

l’absència d’aquestes responsabilitats.
En els supòsits previstos en el paràgraf anterior, la Propietat podrà unilateralment donar per rescindit el contracte, sense

34 PENALITZACIONS
Les penalitzacions seran les establertes per la Propietat a la signatura del contracte.

pagament de cap indemnització, i practicant immediata‐ ment la liquidació definitiva, amb una baixa d’un 5 %, havent
d’abandonar el Contractista l’obra en el mateix moment en que sigui requerit per a això, inclòs abans de practicar‐se la
liquidació.

35 SUSPENSIÓ DE LES OBRES
La Propietat podrà en tot moment ordenar la suspensió de tota o part de l’obra.

Seran així mateix causa de rescissió: la demora en l’entrega de l’obra per termini superior a 2 mesos, la manifesta
desobediència en l’execució de l’obra, i en general, l’incompliment dels plecs tècnics i generales de condicions.

1) En el cas de que la suspensió sigui temporal, és a dir, si la duració no excedeix de dos mesos, el Contractista vindrà

En els supòsits previstos en el paràgraf anterior, la Propietat podrà, a més d’aplicar les sancions establertes, rescindir el

obligat a reajustar el seu programa de treball.

contracte, sol∙licitar indemnitzacions per danys i perjudicis que seran un mínim del 10 % del valor de l’obra, segons la
liquidació definitiva, quantitat que es podrà incrementar en l’arbitratge que es practiqui en tals casos.

2) En el cas de que la suspensió sigui definitiva:
En qualsevol cas de rescissió del contracte segons els anteriors supòsits, la Propietat serà indemnitzada a més de les

a) Si és deguda aquesta suspensió per part de la Propietat, a alguna de les causes previstes en la resolució i

previsions i indemnitzacions assenyalades, amb la fiança dipositada fins la data.

rescissió del contracte, s’aplicarà el disposat en l’apartat "Resolució i Rescissió" del present plec de
condicions, no tenint el Contractista dret a percebre cap indemnització sota cap concepte.

L’apreciació de l’existència de circumstàncies enumerades en els paràgrafs anteriors correspondrà a la Direcció
Facultativa.

b) Si la suspensió definitiva fos deguda única i exclusivament a la voluntat unilateral de la Propietat, sense causa
justificada, i el Contractista decideix rescindir el con‐ tracte, tindrà dret a una indemnització del 3 % de l’obra

El Contractista per la seva part podrà donar per rescindit el contracte en les causes previstes en l’apartat "suspensió

pendent de realitzar, renunciant a qualsevol altra indemnització per danys i perjudicis soferts.

d’obres" del present plec.

Els materials dipositats en l’obra es certificaran en la liquidació definitiva. També seran certificats aquells materials que
encara que no estiguin dipositats en l’obra hagin estat encarregats pel Contractista i siguin d’exclusiva utilitat per a

A més el Contractista podrà rescindir per demora d’aprovació d’alguna certificació o el seu pagament superior a 30 dies

aquesta obra, segons aprovació de la Direcció Facultativa.

de la data de venciment.

c) En el cas de que el Contractista decideixi rescindir unilateralment el contracte, sense causa justificada, el
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PLA DE QUALITAT

37 RÈGIM JURÍDIC
El present plec General de condicions Econòmiques, Facultatives i Legals, tindrà caràcter de contracte privat i podrà ser
elevat a escriptura pública si alguna de les parts ho desitja, havent en aquest supòsit de fer‐se càrrec de les despeses que
tal formalització ocasioni.

Les parts queden sotmeses, en tot moment, a la Legislació Civil, Mercantil i Processal Espanyola, amb les particularitats
que s’especifiquen en aquest plec.

Qualsevol diferència que podés sorgir entre les parts, amb motiu de l’obra, interpretació o execució del que s’ha acordat,
per un import inferior al 20% (vint per cent) de l’import del contracte, es sotmetrà a arbitratge d’equitat, regulat per la
Llei 36/1988 de 5 de desembre de 1988.

Aquest arbitratge serà administrat pel tribunal arbitral o tribunal arbitral tècnic de la comunitat autònoma on es troba
ubicada l’obra.

Sense perjudici de l’anterior conveni arbitral, les dues parts, amb renuncia expressa al fur que podés correspondre’ls, es
sotmeten a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la província on es troba ubicada l’obra.

PLEC DE CONDICIONS PLA DE QUALITAT

PQ 14

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL∙LACIONS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
referència:
projecte:
peticionari:
situació:
municipi:
projectista/redactor:
Data projecte:

190188
PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU
EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
NIF: Q5856102‐H
C/ FRANCESC PLA EL VIGATÀ, núm. 1
08500, VIC (BARCELONA)
SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA (col. 9232)
MARÇ 2021

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV

4.

OBJECTIUS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AN.SS ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

L’autor de l’estudi de seguretat i salut, en afrontar la feina de redactar l’estudi de seguretat i salut per l’obra:

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
El tècnic

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

ALTIMIRAS ROVIRA, SANTI

NIF

77277760Z

en aplicació del Reial Decret 1627/1997 que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les

D’INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV, s’enfronta amb el problema
de definir els riscos detectables analitzant el projecte i la seva construcció.
Defineix a mes els riscos reals, que en el seu dia present la execució de l’obra, dintre de tot un conjunt de circunstàncies

obres de Construcció i per encàrrec de:

de difícil concreció, que en elles mateixes, poden arribar a desvirtuar l’objectiu fonamental d’aquest treball. Es preten
sobre el projecte, crear els procediments concrets per aconseguir una realització d’obra sense accidents ni enfermetats

Promotor:
Resident a:
Província:

CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
CARRER FRANCESC PLA “EL VIGATÀ”, 1
BARCELONA
Municipi:

VIC

NIF

Q5856102H

Codi Postal

08500

profesionals.
Definiràn les mesures necessàries per que només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra, i es confia poder
evitar els "accidents blancs" o sense víctimes, per la seva gran trascendència en el funcionament normal de l’obra, al

Redacta l'Estudi de Seguretat i Salut que s'adjunta i que forma part del projecte de:
Detall:

crear situacions de parada o d’estrés en les persones.

INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV

Per l’exposat, és necessària la CONCRECIÓ DELS OBJECTIUS D’AQUEST TREBALL TÈCNIC, que es defineixen segons els

Emplaçament CARRER FRANCESC PLA EL VIGATÀ 1
Província:

BARCELONA

Municipi:

següents apartats, l’ordinal de trasncripció del qual és indiferent, doncs es consideren tots d’un mateix rang:

VIC

Codi Postal:

08500



CONÉIXER EL PROJECTE A CONSTRUIR, LA TECNOLOGIA, ELS MÈTODES DE TREBALL I LA ORGANITZACIÓ previstos per
a la realització de l’obra així com l’entorn, condicions físiques i climatologia del lloc on s’ha de realitzar l’obra
esmentada, amb el fi de poder identificar i analitzar els possibles riscos de seguretat i salut en el treball.

En aplicació d´aquest estudi de seguretat i salut el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que
s´analitzin, estudiïn, desenvolupin i complimentin les previsions contingudes en aquest estudi, en funció del seu propi



formal i d’ubicació, coherentment amb la tecnologia i mètodes viables de construcció a posar en pràctica.

sistema d´execució de l´obra (article 7 del RD 1627/97). Les propostes d´amidaments alternatives de prevenció inclouran
la valoració econòmica de les mateixes, que no podrà implicar disminució de l'import total, d´acord amb el segon



COL.LABORAR AMB L’EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE per estudiar i adoptar solucions tècniques i organitzatives que
eliminin o disminueixin els riscos.

paràgraf de l´apartat 4 de l´article 5. del RD 1627/97 El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l´inici de
l´obra, per el coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l´execució de l´obra i haurà d´incloure´s en la

ANALITZAR TOTES LES UNITATS D’OBRA CONTINGUDES EN EL PROJECTE a construir, en funció dels seus factors:



IDENTIFICAR ELS RISCOS EVITABLES proposant les mesures per aconseguir‐ho, relacionar aquells que no es puguin
evitar especificant les mesures preventives i de protecció adequades per controlar‐los I reduir‐los, així com, descriure

comunicació d´obertura del centre de treball a l´autoritat laboral.

els procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar.

Vic , març 2020


DISENYAR I PROPOSAR LES LINEES PREVENTIVES a posar en pràctica després de la presa de decisions, com a
conseqüència de la tecnologia que s’utilitzarà; és a dir: la protecció col.lectiva, equips de protecció individual i normes
de conducta segura, a implantar durant tot el procés d’aquesta construcció. Així com els serveis sanitaris i comuns a

Santi Altimiras i Rovira

utilitzar durant tot el procés d’aquesta construcció.


VALORAR ADEQUADAMENT ELS COSTOS DE LA PREVENCIÓ i incloure els plànols i gràfics necessaris per la adequada
comprensió de la prevenció projectada.



SERVIR DE BASE PER L’ELABORACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT per part del contractista y formar part, junt amb
el pla de seguretat i salut i el pla de prevenció del mateix, de les eines de planificació i implantació de la prevenció en
l’obra.



DIVULGAR LA PREVENCIÓ projectada per aquesta obra en concret, a través del pla de seguretat i salut que elabori el
Contractista en el seu moment basant‐se en el present estudi de seguretat i salut. Aquesta divulgació s’efectuarà

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (SS)
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entre tots els que intervenen en el procés de construcció i s’espera que siqui capaç per si mateixa, d’animar a tots els



Instal∙lacions elèctriques

que intervenen a l’obra a posar‐la en pràctica amb el fi d’aconseguir la seva millor i més raonable col.laboració. Sense



Instal∙lacions de telecomunicacions

aquesta col.laboració inexcusable i la del Contractista, de res servirà aquest treball. Per això, aquest conjunt



Instal∙lacions de protecció contra incendis

documental es projecta cap a l’empresa Contractista, els subcontractistes, els treballadors autònoms i els treballadors



Instal∙lacions de protecció i seguretat

que en general executaran l’obra; ha d’arribar a tots ells, mitjançant els mecanismes previstos en els textos i plànols



Altres instal∙lacions especials de l’àmbit hospitalari.

daquest treball tècnic, en aquelles parts que els afectin directament i en la seva mida.


CREAR UN AMBIENT DE SALUT LABORAL a l’obra, mitjançant el qual, la prevenció de les enfermetats profesionals
SITUACIÓ

sigui eficaç.




DEFINIR LES ACTUACIONS a seguir en el cas de que fracasi la prevenció prevista y es produeixi l’accident, de tal forma,

‐

Carrer / Plaça

Carrer Francesc Pla El Vigatà, núm. 1

que l’assistència a l’accidentat sigui la adequada al seu cas concret i aplicada amb la màxima celeritat i atenció

‐

Codi postal

08500

possibles.

‐

Població

Vic

PROPICIAR UNA LÍNIA FORMATIVA ‐ INFORMATIVA per a prevenir els accidents i a través d’ella, arribar a definir i a
aplicar a l’obra els mètodes correctes de treball.



TELÈFONS D’EMERGÈNCIA

FER ARRIBAR LA PREVENCIÓ DE RISCOS, gràcies a la seva valoració econòmica, a cada empresa o autònoms que
‐

Hospital General de Vic

937 027 777

‐

Urgències sanitàries

061

COL.LABORAR A QUE EL PROJECTE PREVEGUI LES INSTRUCCIONS D’US I MANTENIMENT I LES OPERACIONS

‐

Bombers

080

necessàries i incloure en aquest estudi de seguretat i salut, les previsions i informacions útils per efectuar en les

‐

Guardia urbana

092

degudes condicions de seguretat i salut, els PREVISIBLES TREBALLS POSTERIORS, és a dir: de reparació, conservació i

‐

Mosso d’esquadra

088

treballin a l’obra, de tal forma, que s’evitin pràctiques contràries a la seguretat i salut.



manteniment. Això es realitzarà un cop conegudes les accions necessàries per les operacions de manteniment i
conservació tan de l’obra en sí com de les seves instal.lacions.

DADES DEL PROJECTE
AUTOR/S DEL PROJECTE
‐

Autor del projecte

Santi Altimiras i Rovira

‐

Titulació/ns

Enginyer Tècnic Elèctric

‐

Col∙legiat num.

9.232 CETIB

TIPOLOGIA DE L’OBRA
El present projecte defineix els treballs necessaris per a dur terme la implantació de les instal∙lacions de la nova àrea
d’anatomia patològica i laboratori clínic de l’hospital universitari de Vic que es situaran a l’actual edifici de manteniment,
sobre el qual, es preveu realitzar una remunta de 2 plantes. Aquests treballs seran els següents:


Instal∙lacions de subministrament d’aigua



Instal∙lacions de sanejament



Instal∙lacions tèrmiques

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (SS)

Urgències 938 891 111
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‐ La seva secció vindrà determinada per la potència instal∙lada.

TERMINI D’EXECUCIÓ

‐ Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és d’entre 8 i 10 mesos.

‐ Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles.

OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA

 Quadre General
‐ Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a

‐ Instal∙ladors de xarxa de sanejament.
‐ Instal∙ladors de sanitaris.
‐ Instal∙ladors de climatització.
‐ Instal∙ladors elèctrics.
‐ Instal∙ladors d’enllumenat.
‐ Instal∙ladors de sistemes de control.
‐ Instal∙ladors de parallamps, antenes, fibra i telefonia.
‐ Instal∙ladors d’equipaments especials.

enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.
‐ Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert
(embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).
‐ Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels aparells
d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).
‐ Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra provisional
que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.
‐ Estarà protegida de la intempèrie.
‐ És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

INSTAL.LACIONS PROVISIONALS

‐ Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

 Conductors
‐ Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el

INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA

mateix aïllament.
‐ Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de
vehicles i / o persones.

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió des
de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal∙lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels
quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal∙lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra,
conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal∙lador autoritzat.
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum de
l’obra, amb conductor tipus V ‐750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible

‐ Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de connexió,
retorciments i embetats.

 Quadres secundaris
‐ Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament.

segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal

‐ Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.

d’una obra.

‐ Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels equips

La instal∙lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una

secundaris per planta és el següent:

javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal∙lador.

∙1

Magnetotèrmic general de 4P

:30 A.

Les mesures generals de seguretat en la instal∙lació elèctrica són les següents:

∙1

Diferencial de 30 A

:30 mA.

∙1

Magnetotèrmic 3P

:20 mA.

∙4

Magnetotèrmics 2P

:16 A.

∙1

Connexió de corrent 3P + T

:25 A.

 Connexió de servei
‐ Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (SS)
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∙1

Connexió de corrent 2P + T

:16 A.

La distribució interior d’obra podrà realitzar‐se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya

∙2

Connexió de corrent 2P

:16 A.

galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de

∙1

Transformador de seguretat

:(220 v./ 24 v.).

consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.

∙1

Connexió de corrent 2P

:16 A.
INSTAL∙LACIÓ DE SANEJAMENT

 Connexions de corrent

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal∙lacions provisionals d’obra

‐ Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble aïllament.

que produeixin abocaments d’aigües brutes

‐ S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista,

‐ Es faran servir els següents colors:

una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

∙ Connexió de 24 v

:Violeta.

∙ Connexió de 220 v

:Blau.

ALTRES INSTAL∙LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

∙ Connexió de 380 v

:Vermell

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o

‐ No s’empraran connexions tipus „lladre“.

d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i
final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als

 Maquinària elèctrica

combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció,

‐ Disposarà de connexió a terra.

vigilància i ventilació adequats.

‐ Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents

‐ Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos.
‐ L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.

‐ La instal∙lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions.
‐ Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries

 Enllumenat provisional
‐ El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
‐ Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
‐ Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla.
‐ Els punts de llum a les zones de pas s’instal∙laran als sostres per tal de garantir‐ne la inaccessibilitat a les persones.

perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no
fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò
especificat a la Norma Tècnica „MIE‐APQ‐001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.
‐ S’instal∙laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus
inflamables, retalls, etc.

 Enllumenat portàtil
‐ La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de
protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.
‐ Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació.

‐ Es col∙locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica.
‐ L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE‐AP7 del vigent
Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització,
l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.
‐ Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de

INSTAL∙LACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua,
perquè instal∙lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col∙locar el corresponent comptador i
puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (SS)

fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.
‐ Han de separar‐se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus
de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
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‐ La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben
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SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i

Les instal∙lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97,

deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de

de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

les màquines.

Per al servei de neteja d'aquestes instal∙lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals

‐ Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar‐se amb bona ventilació, fora de la influencia
d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant

podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal∙lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:

l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.
‐ La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests

SERVEIS HIGIÈNICS

treballs.
‐ Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar‐se els motors accionats amb el
combustible que s’està transvasant.
‐ Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar‐se ràpidament per evitar el pas
de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant‐se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han
practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar‐se de forma immediata i
amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.
‐ En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible,
muntatge d’instal∙lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col∙locar
extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb
el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre‐la. En el
cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar‐se
els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.

Lavabos
S’utilitzaran els lavabos de l’hospital indicats en el plànol d’implantació i/o lavabos d’obra.

Cabines d’evacuació
S’ha d’instal∙lar una cabina d’1,5 m 2x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones

Local de dutxes
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua
freda‐calenta, amb terra antilliscant. S’utilitzaran les dutxes dels lavabos de l’hospital indicats en el plànol d’implantació

VESTUARIS
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. S’utilitzaran els vestuaris de l’hospital indicats en el plànol

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

d’implantació i/o vestuaris en mòduls a l’exterior de l’edifici.

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
‐ Els extintors manuals es col∙locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que
la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.
‐ En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea
protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.
‐ En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea
protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.

MENJADOR
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar‐se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que mengi a
l’obra.
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada
10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat,
amb tapa) per a dipositar les escombraries.

‐ Els extintors mòbils hauran de col∙locar‐se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat
d’originar‐se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals
grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

LOCAL DE DESCANS
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable que
s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis.
A efectes de càlcul haurà de considerar‐se 3 m2 per usuari habitual.
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LOCAL D’ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, s’establirà un
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QUADRE INFORMATIU DE NECESITATS
‐

Superfície de vestuari aseo:

‐ 5 treballadors x 2 m² = 10 m²

‐

Nº de mòduls necessaris:

‐ 10 m² : Superfície mòdul = 1 unitats

‐

Superfície de menjador:

‐ 5 treballadors x 2 m² = 10 m²

‐

Nº de mòduls necessaris:

‐ 10 m² : Superfície mòdul = 1 unitats

‐

Nº de inodors:

‐ 5 treballadors : 25 treballadors = 1 unitats

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors clars.

‐

Nº de lavabos:

‐ 5 treballadors : 10 treballadores = 1 unitats

Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies.

‐

Nº de dutxes:

‐ 5 treballadors : 10 treballadors = 1 unitats

recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de:
‐ una farmaciola,
‐ una llitera,
‐ una font d’aigua potable.
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de treball.

Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local d’assistència a

ÀREES AUXILIARS

accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel
socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes

TALLERS

sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.

antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces,

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais ocupats

dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

per màquines, aparells, instal∙lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per

treballador.

l’encarregat.

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal d’efectuar la

mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos

Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:

i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim).

‐ desinfectants i antisèptics autoritzats,

Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i

‐ gases estèrils,

disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal∙lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran

‐ cotó hidròfil,

canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

‐ benes,

La intensitat mínima d’il∙luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La il∙luminació

‐ esparadrap,
‐ apòsits adhesius,
‐ estisores,
‐ pinces,
‐ guants d’un sol ús.

d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà
independent del sistema normal d’il∙luminació.
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells,
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues
suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel∙les situades a
altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o
caducat.

atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.
La instal∙lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant
o importador.
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Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la mesura del

projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan

possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i

referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats

ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a

sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40

10 cops).

h/setmana.

ZONES D’APILAMENT. MAGATZEMS

MANIPULACIÓ

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims‐màxims“, segons una

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a l‘organisme

adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels

unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

Amiant.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il∙luminades adequadament.De forma general el

Plom. Crom, Mercuri, Níquel.

personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als principis de manipulació

Sílice.

manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb

Vinil.

mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

Urea formol.
Ciment.

TRACTAMENT DE RESIDUS

Soroll.
Radiacions.

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de

Productes tixotròpics (bentonita)

26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus

Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de

Gasos liquats del petroli.

projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.

Baixos nivells d’oxigen respirable.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal∙lacions de

Animals.

reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.

Entorn de drogodependència habitual.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin

DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D’APILAMENT

o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents
de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTANCIES PERILLOSES

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el
text en idioma espanyol.
L’etiqueta ha de contenir:

El Contractista es responsable d’assegurar‐se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la
gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors
ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer‐los compatibles amb les
possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si
és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies
presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
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e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.

Ocupació del tancament de l’obra

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides,

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.

contenidors, casetes, etc.

h. El número CEE, si en té.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser necessari

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la
circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es

i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies perilloses,

clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:
Situació de casetes i contenidors
 Explosius

Es col∙locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals i

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel

reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar.

tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les
seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en
l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

TOPOGRAFIA

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.

No es modifica, ja que es tracta d’una instal∙lació a l’interior d’un edifici. Es vigilarà especialment els treballs previs per
l’ubicació de les instal∙lacions provisionals dins el recinte, ja que existeixen zones arbrades adjacents a l’edifici que es

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

deuran preservar.

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de
contactes amb la pell.

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que
assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

CONDICIONS DEL LLOC

ÀREA D’OBRA
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CLIMATOLOGIA
Clima mediterrani, definit pels valors:
‐ Precipitació total:

596,9 mm.

‐ Temperatura mitjana:

13,0 ºC

‐ Mitjana de les temperatures màximes:

20,2 ºC

‐ Mitjana de les temperatures mínimes:

7,0 ºC

‐ Velocitat mitjana del vent:

1,1 m/s

‐ Direcció dominant:

SW

‐ Humitat relativa mitjana:

73 %

‐ Irradiació global mitjana diària:

14,0 MJ/m2
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ESTUDI GEOTÈCNIC

ORDRE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

No es necesari la seva realització , ja que es tracta d’una reforma interior dins un edifici sanitari existent.

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels suposats
teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels

INTERFERÈNCIES AMB SERVEIS AFECTATS I ALTRES CIRCUNSTANCIES O ACTIVITATS COLINDANTS
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables,
canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal∙lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un

treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la
successió, la persona o els mitjans a emprar.

caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances
i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol∙licitarà dels titulars d’obres i

SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÈS

serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de

CONSTRUCTIU

conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present

en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción

Les instal∙lacions d’aigua, gas , veu i dades i electricitat es troben soterrades dins la parcel∙la i/o travessen per la planta

Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10

soterrani. No hi ha interferències dins la parcel∙la ni a la planta segona on es realitzen les obres.

RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig

Abans de l’inici de les obres es determinarà l’existència de tots els serveis afectats: aigua, gas electricitat, sanejament,

de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de

etc, i es sol∙licitarà si escau els plànols corresponents a les companyies afectades.

l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o
aconsellada.

SERVITUDS
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a l’existència de

MEDIAMBIENT LABORAL

possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i

IL∙LUMINACIÓ

les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir‐se presents en el Pla

ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als

de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il∙luminació artificial, necessària en talls, tallers,

serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les

treballs nocturns o sota rasant.

despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al

en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

treballador així com les variacions brusques d’intensitat.
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la
il∙luminació elèctrica serà antideflagrant.

DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d’un

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una

enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.

d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables

Les intensitats mínimes d’il∙luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els

durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

següents:

PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats pel
Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

25‐50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional ‐ habitual.
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació de mercaderies a
granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i calderes, ascensors,
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magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals.

Pala carregadora d’orugues

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs senzills en

Pala carregadora de pneumàtics

bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències
visuals.
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en

95‐100 dB
84‐90 dB

Pistoles fixaclaus d’impacte

150 dB

Esmeriladora radial portàtil

105 dB

Tronçadora de taula per a fusta

105 dB

màquines i treballs d’oficina en general.
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en
bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals.

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la
prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de constant contrast, durant

1er.‐Supressió del risc en origen.

llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines

2on.‐Aïllament de la part sonora.

d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes.

3er.‐Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de

es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives

prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
POLS
SOROLL

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els
nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:

‐ Rinitis
‐ Asma bronquial
‐ Bronquitis destructiva

Compressor

82‐94 dB

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)

82 dB

Formigonera petita < 500 lts.

72 dB

Formigonera mitjana > 500 lts.

60 dB

Martell pneumàtic (en recinte angost)
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)
Esmeriladora de peu

103 dB
94 dB

‐ Bronquitis crònica
‐ Efisemes pulmonars
‐ Neumoconiosis
‐ Asbestosis (asbest – fibrociment ‐ amiant)
‐ Càncer de pulmó (asbest – fibrociment ‐ amiant)
‐ Mesotelioma (asbest – fibrociment ‐ amiant)

60‐75 dB

Camions i dumpers

80 dB

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició.

Excavadora

95 dB

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa

Grua autoportant

90 dB

especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en

Martell perforador

110 dB

suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat

Mototrailla

105 dB

Tractor d’orugues

100 dB
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i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.
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La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5
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Treballs de perforació

dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula:

10
C = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ mg / m3
% Si O2 + 2

Captació localitzada en carros perforadors o injecció
d’aigua

Manipulació de ciment

Filtres en sitges o instal∙lacions confinades

Raig de sorra o granalla

Equips semiautònoms de respiració

Tall o polit de materials ceràmics o lítics

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura

Aspiració localitzada

elèctrica
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon a la
pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les

Circulació de vehicles

Regat de pistes

Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques

Aspiració localitzada

més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver‐se fixat en els pulmons.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de

‐ Escombrat i neteja de locals

prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

‐ Manutenció de runes
‐ Demolicions

ORDRE I NETEJA

‐ Treballs de perforació

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja

‐ Manipulació de ciment

en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

‐ Raig de sorra

1er.‐ Retirada dels objectes i coses innecessàries.

‐ Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica

2on.‐ Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.

‐ Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta

3er.‐ Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de

‐ Esmerilat de materials

manutenció intern d’obra.

‐ Pols i fums amb partícules metàl∙liques en suspensió, en treballs de soldadura
‐ Plantes de matxuqueix i classificació

4art.‐ Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació
de residus.

‐ Moviments de terres

5è.‐ Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

‐ Circulació de vehicles

6è.‐ Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il∙luminació suficient.

‐ Polit de paraments

7è.‐ Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.

‐ Plantes asfàltiques

8è.‐ Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les
següents mesures preventives:

9è.‐ Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.‐ Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.‐ Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de

ACTIVITAT

MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals

Ús d’aspiradora i regat previ

Manutenció de runes

Regat previ

Demolicions

Regat previ

cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació
realitzada.
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En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de

UVA: 315 ‐ 400 nm de longitud d’ona.

radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

UVB: 280 ‐ 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 ‐ 280 nm de longitud d’ona.

RADIACIONS NO IONITZANTS

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10‐6 cm i 10 cm, aproximadament.

contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de ser

WHO (World Health Organization).

perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d’ona, sent

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons emesos és

màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm

insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm

aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o

(nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i

pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.

ultraviolada.

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur‐se a terme mitjançant la

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de soldadura

combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha

elèctrica.

d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.

 Radiacions infraroges

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, que

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En el cas

implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer

dels ulls, a l’absorbir‐se la calor pel cristal∙lí i no dispersar‐se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió

perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència

s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

adequades al cas. La limitació d’accés a la instal∙lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com sigui

d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant l’operació en un

d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar‐se adequadament la il∙luminació del recinte, de manera que

recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la

s’eviti la dilatació de la pupil∙la de l’ull.

radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els

exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar‐se de mitjans de protecció que dificultin i facin

soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a

impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una

possible font de les radiacions.

font de radiació UV no protegida, haurà de fer‐se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de:
cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil∙lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, generen
aquest tipus de radiació.
 Radiacions visibles
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars sense
apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.
 Radiacions ultraviolades
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la
radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix
convencionalment en tres regions:
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ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament,
hauran de protegir‐se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o prolongada,
amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a
una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents,
incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG‐MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en l’emprament de
pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl∙lula
fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat
inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent
longitud d’ona.
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 Làser
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de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós.

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats

comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes

d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de

unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat

pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.

polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les

lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V

condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un

presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el

examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.

cristal∙lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan

potències poden ocasionar cremades.

degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents:

associats amb la radiació i equip que la genera.
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al

j)

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.


Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.



Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es

departament mèdic.
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà
utilitzada per visió directa del raig.

preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles.
Àrea de treball:
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les
classes IIIa, IIIb i IV respectivament.


Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments
òptics pot resultar perillós.



Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no
respecte a la reflexió difusa.



Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden
causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia
emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat
apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica
de emissió, etc.

a) L’equip làser s’instal∙larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il∙luminació del recinte haurà de
ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil∙la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar‐se les
superfícies reflectants i polides.
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui
generar‐se durant el treball, per exemple, l’ozó.
d) S’han de col∙locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els que els
làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir‐se l’accés al mateix. L’equip de
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial.
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control,
mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar‐se materials no inflamables per a
proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de

Els làsers poden produir llum visible (400‐700 nm), alguna radiació UV (200‐400 nm), o comunament radiació IR (700 nm
– 1 m).

materials inflamables o explosius.

Equip:

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur‐se solament si la força està desconnectada.
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser a que

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la
radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós.

correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell.
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control d’engegada,
així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa,
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treball amb làser en el laboratori.
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar‐se regularment i han de seleccionar‐se d’acord
amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió
especular.
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‐ Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
‐ Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granels,
etcètera.
Serà obligació del contractista amb la col∙laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de treball
segur per a realitzar les esmentades operacions
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en proximitat de

Operació:
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de control; no
obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant
l’operació.
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser.
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en
funcionament sense estar vigilat.
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar‐se ulleres que previnguin el risc de dany ocular.
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador.
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut protector al
llarg de tota la trajectòria.
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació del raig,
han d’emprar‐se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar‐se amb
una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la
protecció ocular.

determinades instal∙lacions, com poden ser:
‐ Les instal∙lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes bomba.
‐ Les instal∙lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants.
‐ Les instal∙lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial
d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
‐ Les instal∙lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a
ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".
‐ Les instal∙lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
‐ Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
‐ Les instal∙lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o
equips emissors de raig X.
‐ Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
‐ Les instal∙lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de
radiacions ionitzants.
‐ Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es

d’omplenat de recipients o grans dipòsits.

produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels

‐ Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni‐14 o altres isòtops, com l’argó‐40 o el fòsfor‐32.

treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de

‐ Il∙luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal∙lació, essent el Consell de Seguretat

En construcció acostuma a emprar‐se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics.

Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral∙lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip

Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte.

de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats.

de làser que es tracti.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d’accidents per
radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació

RADIACIONS IONITZANTS

radioactiva accidental.

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de

que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són:

radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que

‐ Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
‐ Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
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acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els

‐ Automatització i mecanització dels processos.

nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger.

‐ Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font de

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en

‐ Utilització d’ajudes mecàniques.

un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els

‐ Reducció o redisseny de la càrrega.

materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se

‐ Actuació sobre l‘organització del treball.

n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció
inversa de la densitat del material.
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel∙lícula
dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es
durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col∙locar els dosímetres sobre cap objecte
que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl∙lics).
Haurà de dur‐se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment

‐ Millora de l’entorn de treball.
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:
‐ Ús correcte de les ajudes mecàniques.
‐ Ús correcte dels equips de protecció individual.
‐ Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
‐ Informació sobre el pes i centre de gravetat.

exposats a radiacions.
Els principis bàsics de la manutenció de materials

MANIPULACIÓ DE MATERIALS
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota
manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més
segur és aquell que no es realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:
‐ Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.
‐ Lliurar el material, no tirar‐lo.
‐ Col∙locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de
passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar‐se.
‐ Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl∙lica i embuatada en empenya i turmells.
‐ En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir‐se en la mà, amb el
braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
‐ S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.
‐ En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col∙locar‐se entre la part posterior del camió i una

1er.‐El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident
derivat de dita activitat.
2on.‐Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la
mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.
3er.‐Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer‐ho sempre sobre catúfols o contenidors que
permetin el seu trasllat a dojo.
4art.‐Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments
intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.
5è‐Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar‐los
d’un en un.
6è.‐No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els
oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables
per l’avanç de la producció.
7è.‐Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
‐ Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar
la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària,
comprometent‐se a seguir els següents passos:

comte les següents premisses:
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:
1er.‐Apropar‐se el més possible a la càrrega.
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4art.‐Mantenir l’esquena dreta.
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5è.‐ Subjectar l’objecte fermament.
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2on.‐Assentar els peus fermament.
3er.‐ Ajupir‐se doblegant els genolls.

6è.‐ L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.‐ Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
8è.‐ Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris preventius:
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.
j) Es col∙locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat.
9è.‐És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
10è.‐Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar‐se
puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col∙locar‐lo sobre un mitjà mecànic de
manutenció. En el cas de tractar‐se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
11è.‐És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar
l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip.

MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció,
Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col∙lectiva, que
originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul∙lant o reduint les
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components,
en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció,
seguiment i control d’ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació:
Codi
H15A2024

UA
u

Descripció
Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats
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Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris
en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en
alçària
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre muntants
d'escala i/o d'alçària pel forat interior
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb
sistema de seguretat integrat
Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat
Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat
Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de
seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de
seguretat integrat
Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris
Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta‐ampolles,
vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell
Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats
Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat de
reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària
1m
Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD‐1000)
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària,
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries
Protector de mans per a cisellar
Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca
Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat
Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets
Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines
Grua mòbil d'accionament manual
Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària
Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos
Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades
Suport de repòs per al disc radial portàtil
Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior
Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua
Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa
Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats
Sitja‐barrejadora per a la confecció de morter
Carretó manual porta palets
Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats
Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de fusta
Estrebat de pou circular amb tensor
Estrebat de pou rectangular amb tensor
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Apuntalament de talús inestable amb panells
Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció
integrat
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral amb
els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat
Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable per al
pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de grua
torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3‐3 mm de D
embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i
amb el desmuntatge inclòs
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió
Cable d'acer de guiat de material suspès
Encenedor de gúspira amb mànec
Cinturó portaeines
Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats
Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres
Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 kg
Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix
Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs
Detector de gasos portàtil
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba
Luxímetre portàtil
Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil
Termòmetre / baròmetre
Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs
Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col∙lectiva, el conjunt
d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció
integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de
qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul∙lant o reduint les conseqüències
d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de
Protecció Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal∙lats, el contractista
fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions
adoptades i/o requerits als instal∙ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció
Col∙lectiva.
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que
contindrà les fitxes amb RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES

CONDICIONS DEL EQUIPS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles
peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir
les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat
inferior a la previsible resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de
MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de
conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel
constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist‐i‐plau del
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir
el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat
de facilitar‐los a les visites d’obra, etc.
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Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta

prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen

memòria que contindrà les fitxes amb RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES

regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3‐I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de
Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan

RECURSOS PREVENTIUS

aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és

contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció

l’apropiada i està ben col∙locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col∙locar un plafó a les

serà preceptiva en els següents casos:

entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per la

col∙locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització,

concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís

ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar‐se sempre que l’anàlisi dels

contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es

riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la

defineixen en el real decret 1627/97.

necessitat de:


m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos

Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

especials.


n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les

Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi
mesures urgents de protecció o evacuació.

circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.


Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània,

Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal∙lacions de
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests


casos, necessària.

Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del RD

La senyalització no haurà de considerar‐se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció

1627/97:

col∙lectiva i haurà d’utilitzar‐se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir‐los

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que la
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de
zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10.Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per part
dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les
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suficientment.
Tampoc haurà de considerar‐se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el treball.
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:
11.Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar‐se conforme al R.D. 485/97, tenint en
compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
12.Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97,
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se en els llocs adequats i tenir la resistència
suficient.
13.El color utilitzat per a la il∙luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells
de senyalització.
14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
15.Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota l’estesa
elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir
en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar.
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personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal∙lacions

CONDICIONS D’ACCÈS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

d’ús comú o particular.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els
circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització
d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal∙lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que
correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de
les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a
edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles
provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col∙locarà el cartell de „SENYALITZACIÓ
EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant‐ho a la Guàrdia Municipal
o l’Autoritat que correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col∙locarà la senyalització corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i
protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

ÀMBIT D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
 Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides,
contenidors, casetes, etc.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no serà
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de dos
terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40
m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col∙locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta
centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes
superiors a la planta baixa, es col∙locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.

d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura
que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.

NORMES DE POLICIA
 Control d’accessos
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de
vehicles, el contractista amb la col∙laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el
procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils,
retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, al
menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal∙lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a
l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

 Situació de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
‐ Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a
l’obra que permeti aplicar els següents criteris:
‐ Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de
vianants per la vorera.
‐ A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona
d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.
‐ Si no hi ha prou espai a la vorera, es col∙locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no envair cap

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres

carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.
‐ Es protegirà el pas de vianants i es col∙locarà la senyalització corresponent.

circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal∙lacions que suposin risc
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 Situació de grues‐torre i muntacàrregues

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.
Vigilància

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant
els vianants a fi d’evitar accidents.

 Canvis de la Zona Ocupada
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

Aparcament

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar‐se vehicles ni maquinària de l’obra,
excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la
calçada.

TANCAMENTS DE L’OBRA QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC
 Tanques

Camions en

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions en espera,

espera

caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra.
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i els

Situació

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front de

mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.

l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada.
 Càrrega i descàrrega
Tipus de

Es formaran amb xapa metàl∙lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica

tanques

arrebossada i pintada.
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’emprar‐lo en totes les obres que facin.
Les tanques metàl∙liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en
operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars.
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de
delimitacions provisionals de zones de risc.

Complements

Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre.

Manteniment

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il∙legal i qualsevol
altre element que deteriori el seu estat original.

s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació,
s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures:
‐ S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’ample
per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient
i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.
‐ Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl∙liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos costats i es
col∙locarà la senyalització que correspongui.
‐ La separació entre les tanques metàl∙liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció
l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia
consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra.
‐ Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl∙liques es netejarà el paviment.
‐ Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

 Accés a l’obra

Portes

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui possible,

Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al personal de l’obra.
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament.

Descàrrega

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per
canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges,
que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes

OPERACIONS QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC
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Apilament.

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un
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 Pols

termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

tremuges o en contenidors homologats.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament
sobre camions per a la seva evacuació immediata.

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

A manca d’espai per a col∙locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es col∙locaran
sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.

RESIDUS QUE AFECTEN A L’ÀMBIT PÚBLIC
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col∙laboració del seu servei de prevenció, els

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor.

generar a l’obra.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho
comprenen i ho compleixen.

Evacuació

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un
plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El

CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC

mateix es farà en els transports dels contenidors.
 Senyalització i protecció
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les
NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L’AMBIENT QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC
 Neteja
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment després
d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de
l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2
x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.

mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3‐
Està prohibida la col∙locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les següents dimensions mínimes:
‐ En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la
vorera existent.
‐ L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m).

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.
 Elements de protecció
 Sorolls. Horari de treball
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les
OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament.
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l’àmbit
públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no
feiners o en un horari específic.

Pas vianants

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb tanques o
baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel∙la no
sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m).
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les
separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).
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El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una
Forats i rases

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col∙locaran xapes metàl∙liques

compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts.

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col∙locarà un entarimat sobre la part ocupada de la

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col∙locaran a

calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.

45º en el sentit de la marxa.
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda
 Enllumenat i abalisament lluminós
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il∙luminats encara que hi hagi enllumenat públic.

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no
hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes:

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als

‐ Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.

elements d’abalisament.

‐ En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il∙luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux).

‐ No podran haver‐hi escales ni graons aïllats.

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements reflectants a

‐ El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

‐ El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindrà

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl∙liques de 200 x 100 cm, tindran
abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
‐ Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%.
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col∙locant un senyal tipus D

 Abalisament i defensa

amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la
Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:

 Manteniment

o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva

p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals per a

subtracció.

vianants.
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en
estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de les obres.

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per
a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives
o de seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets.

s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova
ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.
Es col∙locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes
pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a
treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra
objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).

 Retirada de senyalització i abalisament
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que
exigís la seva implantació.

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col∙locació d’elements de defensa TD – 2.

RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
 Paviments provisionals

RISCOS DE DANYS A TERCERS
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en
depenguin són els següents:
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‐ Caiguda al mateix nivell.
‐ Atropellaments.
‐ Col∙lisions amb obstacles a la vorera.

INTERFERÈNCIA AMB L'ACTIVITAT HOSPITALÀRIA DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

‐ Caiguda d'objectes.
Es rpeveu molt poca afectació amb l'activitat diària de l'hospital ja que sempre es treballarà en un edifici independent
MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de
l'obra:

de l’utilitzat per als pacients. En cas de requerir treballs puntuals a l’interior de l’edifici principals aquests es realitzaran
sota les directrius dels serveis de prevenció.
.

16.Muntatge de tanca metàl∙lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de
l'obra, de les zones de trànsit exterior.
17.Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal∙larà un passadís
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de
les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal∙lar en el perímetre de la façana una marquesina
en voladís de material resistent.
18.Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de descàrrega,
es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones
d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl∙liques de separació d’àrees i es col∙locaran
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill.
19.En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei
de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta
funció.

PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTROFICS
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:
‐ Incendi, explosió i/o deflagració.
‐ Inundació.
‐ Col∙lapse estructural per maniobres fallides.
‐ Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
‐ Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un
„Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:
1.‐ Ordre i neteja general.
2.‐ Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.‐ Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.‐ Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.‐ Punts de trobada.
6.‐ Assistència Primers Auxilis.
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 Altres mesures proposades pels diferents agents intervinents, que puguin millorar totes les mesures preventives
L’actuació a realitzar segons els criteris de l’ICS es classifica per:

proposades en els punts anteriors.

‐ Tipus d’obra. Tipus D. Actuació que comporta demolició, construcció i renovacions majors que engloben, però no

 Totes les mesures preventives es realitzaran a les dos fases de les obres, amb les petites variacions en quan a situació

s’hi limiten, activitats com ara demolicions importants o retirada completa de sostres i cablatges sencers, i treballs

dels contenidors de runes i de mesures de preventives. Es deuran seguir el protocols respecte a la legionel∙la, amb les

de construcció que duren dies consecutius.

connexions de les instal∙lacions noves afectades amb les existents.

‐ Categories de risc. Grup 1 (risc baix) que correspon a treballs o intervencions en despatxos i sales desocupades i
Grup 4 (alt) que correspon a treballs en zones quirúrgiques (no es realitza cap intervenció però es troben annexes,

RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES EDIFICACIÓ

ubicades a la planta 1).
Tenim en compte aquets dos criteris s’estableix la classificació de les mesures preventives. En aquest cas:
‐ Classe IV. On cal aplicar mesures preventives per part de tots els agents intervinents a l’obra (contractista,
personal de manteniment, servei de neteja, de medicina preventiva i personal mèdic i d’infermeria).

A continuació es defineixen tots el riscos , es relitza la seva evaluació i es defeineixen les normes de seguretat a emplar
y els elements auxiliars a utilitzar, aixi com Sistemes de Protecció Col∙lectiva (SPC) i els Equips de Protecció Individual
(EPI), mes rellevants previstos per a l’execució del present projecte a l’apartat d’Edificació.

INSTAL∙LACIONS

1.‐ Introducció.

1.1 Definició:
Col∙locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un servei.

Classe d’obra segons les categories de risc i el tipus d’obra o actuació.

1.2 Tipus d’instal∙lacions:
Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de maçoneria, en l’obertura

Respecte a l’obra i l’empresa contractista, es tindran que arbitrar les següents accions durant les obres:

 Assegurar que l’empresa constructora posseeix uns protocols de bioseguretat i els aplica. Així com garantir la
formació necessària dels responsables de les obres.

 Assegurar la protecció de la resta de la clínica a les infeccions nosocomials amb el treball conjunt entre el
Coordinador de Seguretat i Salut de la direcció facultativa i els estaments de control intern del centre.

 Accés a l’obra Fase II. El personal accedirà per l’escala d’emergència sud, des de la planta soterrani (veure plànols. 8).
El material accedirà mitjançant grueta o cabrestant mecànic des de la planta baixa o accés exterior als serveis
generals de la clínica de la planta soterrani. Foto 3. Ubicació de contenidors i accés de materials.

 Compliment de la normativa de Seguretat i Salut , especialment en les mesures de protecció col∙lectives (xarxes
horitzontals i verticals, Bastides homologades, baranes de seguretat, tanques per als vianants, senyalitzacions,
màscares antipols, etc.)

de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les regates, en el cas
d’instal∙lacions encastades. A més, s’inclou la instal∙lació de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els
elements de seguretat, etc. que són necessaris pel correcte funcionament del sistema d’il∙luminació, telefonia, vídeo, TV,
megafonia, l’accionament de la maquinària, etc. instal∙lats a un edifici.
Instal∙lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8)
‐ Fontaneria.
‐ Sanejament.
‐ Calefacció.
‐ Gas
Instal∙lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8)
Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col∙locació del pal de les antenes receptores i de les línies de
repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels aparells interiors.
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Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i tancaments, es

electricistes.

procedirà, d’una banda, a la col∙locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i d’altra banda, a la instal∙lació de

ajudes de maçoneria.

guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal∙lació:
Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col∙lectives i personals, etc.

1.3 Observacions generals:

Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa‐claus, perforadora portàtil, màquina per fer regates,

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, eines manuals,

etc.

etc.

Instal∙lació elèctrica provisional.

Als treballs interiors, s’ha de garantir la il∙luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència

Instal∙lacions d’higiene i benestar.

dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal∙lades les tanques perimètriques de limitació del

2.‐ Relació de riscos i la seva avaluació.

solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal∙lacions d’higiene i benestar, així com també, les preses

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de

provisionals d’obra (aigua i electricitat).

Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut
en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és

INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO‐VISUALS

la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la
materialització del risc.

1.‐ Definició i descripció.

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article

1.1 Definició:

7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.

Instal∙lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica a 220/380

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar, o al seu cas, controlar

volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici.

i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.

Instal∙lació d’àudio‐visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats a la transmissió per cable de senyals elèctriques
d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc.

1.2 Descripció:
Les instal∙lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal∙lació elèctrica de
220/380 volts) i d’alta freqüència (instal∙lació d’àudio‐visuals de molt baixa tensió) es realitzaran mitjançant cables
entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions.
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo, megafonia,
TV per cable, etc.
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de distribució, que
hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació.
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris
per dur a terme la instal∙lació. Per fer‐ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat
tancat(cables, tubs, etc.).
Per realitzar la instal∙lació elèctrica i d’àudio‐visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà:

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (SS)

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar el risc
Riscos

Probabilitat

Gravetat

Avaluació

d’ensopegades.

del risc

La il∙luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos
metres.

1.‐Caigudes de persones a diferent nivell.

ALTA

MOLT GREU

CRÍTIC

4.‐Caiguda d’objectes per manipulació.

BAIXA

LLEU

ÍNFIM

5.‐Caiguda d’objectes.

MÈDIA

GREU

MEDI

9.‐Cops amb objectes o eines.

MÈDIA

LLEU

BAIX

10.‐Projecció de fragments o partícules.

ALTA

LLEU

BAIX

13.‐Sobreesforços.

MÈDIA

GREU

MEDI

evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures.

15.‐Contactes tèrmics.

BAIXA

GREU

BAIX

En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal∙lació a zones de risc de caiguda al buit (escales, balconeres,

16.‐Contactes elèctrics.

ALTA

MOLT GREU

ELEVAT

etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat.

26.‐O. R.: manipulació de materials abrasius.

ALTA

LLEU

MEDI

Les eines a emprar pels electricistes instal∙ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).

28.‐Malalties causades per agents físics.

MÈDIA

GREU

MEDI

La il∙luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de
protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les clavilles
mascle‐femella.
Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per

Les eines dels instal∙ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes per altres en bon
estat de manera immediata.

OBSERVACIONS :
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates.

Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal∙lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que s’executarà serà el
que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes necessaris per
a la connexió, que seran els últims a instal∙lar‐se.
Les proves de funcionament de la instal∙lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar‐se, per evitar

3.‐ Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal∙lacions d’Higiene
i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

accidents.
Abans de fer entrar a càrrega la instal∙lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions de mecanismes,
proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Els operaris que realitzin la instal∙lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat.

PROCÉS
Xarxa interior elèctrica i àudio‐visual
El personal encarregat del muntatge de la instal∙lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar‐los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal∙lades a les activitats
anteriors (balconeres, cornises, etc.).
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.
Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i
magnetotèrmics al quadre de zona.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (SS)

Xarxa exterior elèctrica
El personal encarregat del muntatge de la instal∙lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar‐los amb la major seguretat possible.
La instal∙lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a rases.
A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ).
Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies.
Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada d’aquests elements
més cinc metres.
Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals previstes per al codi
de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells.
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Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de seguretat respecte a

La col∙locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la normativa de

d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66 Kv, a una distància

grues mòbils de ConMu4.

de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 metres.

S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el “Reglament sobre

Els operaris que realitzin la instal∙lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus

Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288 d’1 de

americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988).

Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió

Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i la

El personal encarregat del muntatge de la instal∙lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars

Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973”

necessaris per realitzar‐los amb la major seguretat possible.
Durant el procés d’instal∙lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de seguretat als

ELEMENTS AUXILIARS

treballs a línies i aparells d’Alta Tensió:

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat.

Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la impossibilitat de

Escales de mà

tancament intempestiu.

Pistola fixa‐claus

Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.

Taladradora portàtil

Reconeixement de l’absència de tensió.
Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col∙locaran a l’obra seguint els criteris

Col∙locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.

establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa

S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol manipulació.

constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de seguretat,
protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa.

4.‐ Sistemes de Protecció Col∙lectiva i Senyalització.

L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb l’edifici

Les proteccions col∙lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa.

Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim de la corda de 4

Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a la sala de la

mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica de poliamida de 12 mm.

banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin

de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes són els elements estructurals,

vestits amb les peces de protecció personal.

donat que així la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150

Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements següents:

Kp.

placa d’identificació de cel∙la.

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90

Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les víctimes.

cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar

Esquema del centre de transformació.

situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

Perxa de maniobra.

Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i a la

Banqueta aïllant.

part central d’aquest mòdul es col∙locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix

Insuflador per a la respiració boca a boca.

de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.

En l’entrada del centre es col∙locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de perill.

Extintor de pols química seca.

En els treballs d’instal∙lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars de maçoneria,

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en

que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col∙locació de ferramentes que es regiran segons la

aquesta activitat:

norma de soldadura elèctrica EstAc5.

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
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Senyal d’advertència de risc elèctric.

‐ Guants aïllants.

Senyal de prohibit el pas als vianants.

‐ Granota de treball.

Senyal de protecció obligatòria del cap.

‐ Botes aïllants.

Senyal de protecció obligatòria dels peus.

‐ Protecció d’ulls i cara.

Senyal de protecció obligatòria de les mans.

‐ Banqueta aïllant i/o catifa aïllant.

Senyal de protecció obligatòria del cos.

‐ Perxa aïllant.

Senyal de protecció obligatòria de la vista.

Pels treballs de maçoneria (ajudes) :

Senyal de protecció obligatòria de la cara.

‐ Cascos de seguretat.

Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

‐ Guants de cuir i lona (tipus americà).
‐ Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col∙locaran a l’obra seguint els criteris

‐ Botes de cuir de seguretat.

establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa

‐ Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).

constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

‐ Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
‐ Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates).
Pels treballs de soldadura elèctrica:
‐ Cascos de seguretat.
‐ Pantalla amb vidre inactínic.
‐ Guants de cuir.
‐ Mandil de cuir.

5.‐ Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

‐ Granota de treball.
‐ Botes de cuir amb polaines.

Treballs de transport:
‐ Cascos de seguretat.
‐ Guants de cuir i lona (tipus americà).

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors amb els
mateixos, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD

‐ Botes de seguretat.

1627/1997).

‐ Granota de treball.

Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de

Pels treballs d’instal∙lació (baixa tensió i ÀUDIO‐VISUALS) :
‐ Cascos de seguretat.
‐ Guants de cuir i lona (tipus americà).
‐ Guants aïllants, si els calgués.
‐ Granota de treball.
‐ Botes de cuir de seguretat.
‐ Cinturó de seguretat, si els calgués.
Pels treballs d’instal∙lació (alta tensió) :
‐ Cascos de seguretat.
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maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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2.‐ Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de

1.‐ Definició i descripció.

Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut
en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és

1.1 Definició:

la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la

Instal∙lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal∙lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules, comptadors,

materialització del risc.

etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum.

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la

Instal∙lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes.

tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article

Instal∙lació de gas: conjunt d’instal∙lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), conduccions
(muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum.
Instal∙lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua calenta, no

7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar, o al seu cas, controlar
i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.

superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la radiació tèrmica dels
radiadors.

Riscos

Probabilitat

Gravetat

Avaluació
del risc

1.2 Descripció:

1.‐Caigudes de persones a diferent nivell.

ALTA

MOLT GREU

CRÍTIC

Considerarem dos tipus d’instal∙lacions de fluids:

3.‐Caiguda d’objectes per desplom.

ALTA

MOLT GREU

CRÍTIC

les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas.

4.‐Caiguda d’objectes per manipulació.

BAIXA

LLEU

ÍNFIM

les que són totalment independents: calefacció.

5.‐Caiguda d’objectes.

ALTA

GREU

ELEVAT

7.‐Cops contra objectes immòbils.

MÈDIA

LLEU

BAIX

8.‐Cops amb elements mòbils de màquines.

MÈDIA

GREU

MEDI

9.‐Cops amb objectes o eines.

MÈDIA

LLEU

BAIX

10.‐Projecció de fragments o partícules.

MÈDIA

LLEU

BAIX

paletes.

13.‐Sobreesforços.

MÈDIA

GREU

MEDI

operari que realitza les regates.

15.‐Contactes tèrmics.

BAIXA

GREU

BAIX

16.‐Contactes elèctrics.

MÈDIA

GREU

MEDI

Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà, passarel∙les,

19.‐Exposició a radiacions.

MÈDIA

GREU

MEDI

proteccions col∙lectives i personals, etc.

20.‐Explosions.

BAIXA

MOLT GREU

MEDI

Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa‐claus, perforadora portàtil, màquina per fer regates

21.‐Incendis.

BAIXA

GREU

BAIX

28.‐Malalties causades per agents físics.

MÈDIA

GREU

MEDI

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris
per dur a terme la instal∙lació. Per fer‐ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat
tancat (cables, tubs, etc.).
Per realitzar la instal∙lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent:
lampistes.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal∙lació:

(regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc.
Instal∙lació elèctrica provisional.
Instal∙lació provisional d’aigua.
Instal∙lacions d’higiene i benestar.

OBSERVACIONS :
(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases.
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(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta.

Instal∙lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals.

(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa‐claus.

El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat.

(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador.

Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses.

(28) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la màquina de fer

Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo de la grua. La

regates.

càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de cops i enganxades.
Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per evitar accidents

3.‐ Norma de Seguretat

a les vies de pas intern.

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent d’aire i il∙luminació

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal∙lacions d’Higiene

artificial si fos necessària.

i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a darrera, de manera
que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i ensopegades amb d’altres operaris a llocs

PROCÉS

poc il∙luminats.

Xarxa interior

Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la feina.

El personal encarregat del muntatge de la instal∙lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars

Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal∙lació dels muntants, evitant

necessaris per realitzar‐los amb la major seguretat possible.

així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de seguretat contra les caigudes.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.

Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir‐se després d’haver acabat

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat.

l’aplomat, per evitar el risc de caiguda.

En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.

Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant la runa per al seu

Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i
magnetotèrmics al quadre de zona.
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar el risc
d’ensopegades.
La il∙luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos
metres.
La il∙luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de

vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes.
És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un corrent d’aire de
ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics.
El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra; que
haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i il∙luminació artificial.
La il∙luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es realitzarà mitjançant
mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.
A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i un altre de “No
fumeu”.

protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.

Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal∙larà un extintor de pols química seca.

És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les clavilles

És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.

mascle‐femella.

És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos.

Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per evitar

Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis.

els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de superfícies insegures.

Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles.

Les eines a emprar pels electricistes instal∙ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).

S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol.

Les eines dels instal∙ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per d’altres en bon

Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les vàlvules antiretrocés.

estat de manera immediata.
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Les instal∙lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat els parapets o
baranes definitives.

4.‐ Sistemes de Protecció Col∙lectiva i Senyalització.

Els operaris que realitzin la instal∙lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus

Les proteccions col∙lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90

Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), ulleres

cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar

antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat.

situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir, espiell

Extintor de pols química seca.

amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en

si els calgués.

aquesta activitat:

Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir,

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara

Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.

antifums tòxics si calgués.

Senyal d’advertència de risc, material inflamable.

Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà)

Senyal de prohibit el pas als vianants.

o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.
Xarxa exterior

Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.

El personal encarregat del muntatge de la instal∙lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar‐los amb la major seguretat possible.

Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.

La instal∙lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada a rases.
En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous.
Els operaris que realitzin la instal∙lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

ELEMENTS AUXILIARS

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col∙locaran a l’obra seguint els criteris

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat.
Oxitallada

Escales de mà

Passarel∙les

Soldadura eléctrica

Grua mòbil

establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

Esmoladora angular

Bastida amb elements prefabricats sistema modular Bastida penjada
Bastida de borriquetes

Pistola fixa‐claus

Taladradora portàtil

Màquina de regates elèctrica

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col∙locaran a l’obra seguint els criteris
establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

5.‐ Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
Treballs de transport i fontaneria:
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‐ Cascos de seguretat.

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de

‐ Guants de cuir i lona (tipus americà).

maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

‐ Botes de seguretat.
‐ Granota de treball.
‐ Cinturó de seguretat, si calgués
Pels treballs amb bufador:

INSTAL∙LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT

‐ Cascos.
‐ Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos.

1.‐ Definició i descripció.

‐ Guants de cuir.
‐ Mandil de cuir.

1.1 Definició:

‐ Maneguins de cuir.

Conjunt d’aparells i conductes que agafen l’aire, i físicament el tracten per aconseguir unes condicions d’higroscopicitat,

‐ Granota de treball.

temperatura i depuració determinades, per a subministrar‐lo immediatament.

‐ Botes de cuir amb polaines.
Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
‐ Cascos de seguretat.

1.2 Descripció:
Es distingeixen els diferents sistemes de condicionament de l’aire:

‐ Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.

sistemes de tot aire.

‐ Granota de treball.

sistemes d’aigua‐aire.

‐ Botes de cuir de seguretat.

sistemes d’aigua i expansió directa.

‐ Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).

Cada un d’aquests sistemes està composat per un equip de tractament d’aire (ventiladors, aparells de condicionament,

‐ Protecció de les oïdes (en realitzar regates).

etc.), d’un equip de refrigeració i/o calefacció i un equip auxiliar (bombes, motors, etc)

‐ Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris

‐ Cinturó de seguretat, si calgués

per dur a terme la instal∙lació. Per fer‐ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat

Pels treballs de soldadura elèctrica:
‐ Cascos de seguretat.

tancat (cables, tubs, maquinària, etc.).
Per realitzar la instal∙lació de l’aire condicionat serà imprescindible considerar l’equip humà següent:

‐ Pantalla amb vidre inactínic.

instal∙ladors d’aire condicionat

‐ Guants de cuir.

paletes.

‐ Mandil de cuir.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal∙lació:

‐ Granota de treball.

Estris: bastida modular tubular, escala de tisora, escala de mà, proteccions col∙lectives i personals, etc.

‐ Botes de cuir amb polaines.

Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa‐claus, perforadora portàtil, esmoladora angular, etc.
Instal∙lació elèctrica provisional.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos,

Instal∙lació provisional d’aigua.

reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD

Instal∙lacions d’higiene i benestar.

1627/1997).
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3.‐ Norma de Seguretat
2.‐ Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal∙lacions d’Higiene

en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és

i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la
materialització del risc.

PROCÉS

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la

El personal encarregat del muntatge de la instal∙lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars per

tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article

realitzar‐la amb la major seguretat possible.

7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar, o al seu cas, controlar

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell s’hauran de respectar les baranes de seguretat.

i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.

A la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, caigudes i erosions.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aillaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i

Riscos

Probabilitat

Gravetat

Avaluació

magnetotèrmics al quadre de zona.

del risc

La il∙luminació mínima a les zones de treball ha de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres.

1.‐Caigudes de persones a diferent nivell.

ALTA

MOLT GREU

CRÍTIC

La il∙luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de

3.‐Caiguda d’objectes per desplom.

BAIXA

GREU

BAIX

protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.

4.‐Caiguda d’objectes per manipulació.

BAIXA

LLEU

ÍNFIM

És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament elèctric de l’obra, sense emprar clavilles mascle‐femella.

5.‐Caiguda d’objectes.

MÈDIA

GREU

MEDI

Les eines a emprar pels electricistes instal∙ladors estaran protegides per doble aïllament (categoria II).

8.‐Cops amb elements mòbils de màquines.

MÈDIA

GREU

MEDI

9.‐Cops amb objectes o eines.

MÈDIA

LLEU

BAIX

10.‐Projecció de fragments o partícules.

MÈDIA

LLEU

BAIX

13.‐Sobreesforços.

MÈDIA

GREU

MEDI

15.‐Contactes tèrmics.

BAIXA

GREU

BAIX

amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics

16.‐Contactes elèctrics.

MÈDIA

GREU

MEDI

si calgués.

19.‐Exposició a radiacions.

MÈDIA

GREU

MEDI

Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir,

28.‐Malalties causades per agents físics.

MÈDIA

GREU

MEDI

pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara

Les eines dels instal∙ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per d’altres en bon
estat.
Els operaris que realitzin la instal∙lació de l’aire condicionat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir, espiell

antifums tòxics si calgués.
OBSERVACIONS:
(8) Risc específic en l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta.
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa‐claus.

Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà) o
de neoprè segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.
Per fer més operativa aquesta norma, considerarem els següents apartats:

(19) Risc causat per les radiacions ultraviolades i d’infraroigs generades per la soldadura elèctrica.
(28) Risc causat per les radiacions generades per la soldadura elèctrica i a la manipulació de maquinària de fer regates.
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L’emmagatzematge de xapes s’ubicarà a llocs senyalitzats a l’obra, per evitar interferències als llocs de pas.
Recepció i aplec de material i maquinària.
Es prepararà la zona del solar per estacionar els camions de subministrament de material, de manera que el paviment

Muntatge de canonades.

tingui la resistència adequada per evitar capgirells i atrapaments.

El taller i emmagatzematge de canonades s’ubicarà a un lloc preestablert, dotat de porta, ventilació i il∙luminació artificial

Les màquines de gran dimensió s’hissaran amb la grua mòbil amb l’ajuda de balancins que subjectaran la càrrega

al seu cas.

mitjançant les bragues, hissant la càrrega del transport i posant‐la a terra a una zona preparada a priori amb taulons de

El transport de trams de canonada de diàmetre reduït a espatlles d’un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega cap a

repartiment, des d’aquest punt, es transportarà posteriorment al lloc d’aplec definitiu.

darrera, de manera que, l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar cops o ensopegades amb

Les càrregues suspeses es governaran mitjançant caps subjectats a la càrrega i guiats per dos operaris, per poder guiar

d’altres operaris.

còmodament la càrrega.

Les canonades pesants seran transportades per un mínim de dos homes, guiats per un tercer a les maniobres de canvi de

És prohibit expressament de guiar les càrregues pesades directament amb les mans.

direcció i ubicació.

El transport o canvi d’ubicació horitzontal mitjançant corrons, es realitzarà emprant exclusivament el personal necessari,

Els bancs de treball es mantindran en un bon estat d’ús, evitant la formació d’estelles mentre dura la tasca (les estelles

per evitar així l’acumulació d’operaris i evitar confusions.

poden ocasionar punxades i talls a les mans).

S’empenyarà la càrrega des dels laterals per evitar el risc de caigudes i cops pels corrons ja emprats.

Un cop aplomades les columnes, es reposaran les proteccions de manera que deixin passar els fils de les plomades. Les

El transport ascendent o descendent per mitjà de corrons lliscant per rampes o llocs inclinats es dominarà mitjançant

proteccions s’aniran treient a mesura que ascendeixi la columna muntada. Si queda buit amb risc d’ensopegada o

aparells designats per a aquest fi, el ganxo de maniobra es subjectarà a un lloc sòlid, capaç de suportar la càrrega amb

caiguda per ell, es reposarà la protecció.

seguretat.

Els retalls sobrers s’aniran treient a mesura que es produeixin a un lloc determinat, per a la seva posterior recollida i

És prohibit el pas o acompanyament lateral del transport a sobre de corró de fusta quan la distància lliure de pas entre

vessat pels conductes d’evacuació instal∙lats per a aquest fi, i així evitar el risc de trepitjades sobre objectes.

aquesta i els paraments verticals sigui igual o inferior a 60 cm., per evitar així el risc d’atrapament per descontrol de la

És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats per evitar respirar atmosferes tòxiques. Els talls amb soldadura de plom es

direcció de la càrrega.

realitzaran a l’exterior o sota corrent d’aire.

Els aparells anteriorment esmentats, de suport del pes de l’element ascendit o descendit per la rampa, s’ancorarà a llocs

El local destinat per emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats, s’ubicaran a un lloc ressenyat a l’obra,

que garanteixin la seva resistència.

que estarà dotat de ventilació d’aire corrent, portes amb pany de seguretat i il∙luminació artificial si calgués.

L’ascens o descens a una banqueta de posició d’una determinada màquina, s’executarà mitjançant un pla inclinat

La il∙luminació del local on s’emmagatzemin les bombones o ampolles de gasos liquats es realitzarà mitjançant

construït en funció de la càrrega que ha de suportar i la inclinació adequada.

mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.

L’aplec de fan‐coils s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra per evitar interferències amb altres tasques.

A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzat de “perill explosió” i un altre de “no

Les caixes contenidores dels fan‐coils es descarregaran fleixades o lligades a sobre de batees o plataformes emplintades,

fumeu”.

per evitar vessaments de la càrrega.

Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal∙larà un extintor de pols química seca.

És prohibit d’emprar els fleixos com anses de càrrega

La il∙luminació al tall de muntatge de canonades serà d’un mínim de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el nivell del

Els blocs de caixes contenidors de fan‐coils, etc. ,un cop situats a planta, es descarregaran a mà i s’aniran repartint pels

paviment pels voltants de dos metres.

llocs d’ubicació per evitar interferències als llocs de pas.

Les ampolles de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portampolles.

El muntatge de la maquinària a les cobertes (torres de refrigeració, climatitzadors, etc.), no s’iniciarà fins que no s’hagi

S’evitarà soldar o utilitzar l’oxitallada amb les bombones o ampolles de gasos liquats exposades al sol.

acabat el tancament perimètric de la coberta, per evitar el risc de caiguda.

S’instal∙laran uns rètols de precaució al magatzem de gasos liquats, al taller de muntatge i a sobre de l’aplec de

Els blocs de xapa (metàl∙lica, fibra de vidre, etc.) seran descarregats fleixats mitjançant el ganxo de la grua.

canonades recomanant no emprar acetilè per soldar coure.

Les batees seran transportades fins el magatzem d’aplec, governades mitjançant caps guiats per dos operaris. És prohibit
de dirigir‐los directament amb les mans.

Muntatge de conductes i reixetes.

Els sacs de guix es descarregaran aplegats i lligats a batees o plataformes emplintades.

Els conductes de xapa es tallaran i muntaran a llocs senyalitzats a l’obra per evitar riscos per interferències.
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Les xapes metàl∙liques s’emmagatzemaran en paquets a sobre de soles de repartiment als llocs senyalitzats a l’obra. Els

Escales de mà

aplecs no superaran 1,6 metres d’alçada.

Grua mòbil

Les xapes metàl∙liques seran retirades del seu aplec pel seu tall i formació del conducte per un mínim de dos homes, per

Soldadura elèctrica

evitar el risc de talls o cops per desequilibris.

Esmoladora angular

Durant el tall amb cisalla, les xapes romandran recolzades a sobre dels bancs i subjectades, per evitar els accidents per

Bastida amb elements prefabricats sistema modular

moviments indesitjats.

Pistola fixa‐claus

Els trams de conducte s’evacuaran del taller de muntatge l’abans possible per a la seva conformació a la seva ubicació

Taladradora portàtil

definitiva i evitar accidents al taller per saturació d’objectes.

Màquina portàtil de roscar

Els trams de de conducte es transportaran mitjançant bragues que l’abracin de boca a boca mitjançant el ganxo de la
grua, per evitar el risc de vessament de la càrrega a sobre de les persones. Seran guiades per dos operaris que els
governaran mitjançant caps disposats per a aquest fi.
És prohibit expressament de guiar‐los directament amb la mà, per evitar el risc de caiguda per balanceig de la càrrega,

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col∙locaran a l’obra seguint els criteris
establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

etc.
Les planxes de fibra de vidre seran tallades a sobre del banc mitjançant ganivetes.
És prohibit d’abandonar a terra ganivetes, tallants, grapadores i màquines de reblar per evitar els accidents per
trepitjades a sobre d’aquestos objectes.
Els muntatges dels conductes a les cobertes es suspendran amb vents forts per evitar el descontrol de les peces.
Les reixetes es muntaran des de escales de tisora dotades de sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per
evitar el risc de caiguda.
Els conductes per col∙locar a alcades considerables s’instal∙laran des de bastides tubulars amb plataformes de treball amb
un mínim de 60 cm. d’ample, rodejades de baranes de seguretat.

4.‐ Sistemes de Protecció Col∙lectiva i Senyalització.
Les proteccions col∙lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90
cm. i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar
situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Extintor de pols química seca.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

Posada a punt i proves.
Abans de l’inici de la posada en marxa, s’instal∙laran les proteccions de les parts mòbils per evitar risc d’atrapaments.
No es connectaran ni posaran en funcionament les parts mòbils de la màquina sense haver apartat d’elles, eines que
s’estiguin emprant, per evitar el risc d’objectes o fragments.
Es notificarà al personal la data de les proves de càrrega per evitar els accidents.
Mentre durin les proves, quan s’hagi de tallar l’energia elèctrica d’alimentació, s’instal∙larà al quadre elèctric un rètol de
precaució amb la llegenda “No connecteu, homes treballant a la xarxa”.
És prohibida expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol màquina sense abans haver procedit a la
desconnexió de la xarxa elèctrica d’alimentació, per evitar atrapaments.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:
Oxitallada

Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc material inflamable.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de perill en general.
Senyal d’advertència de càrregues suspeses.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
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‐ Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
‐ Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).

Sempre que les condicions de seguretat exigeixin d’altres elements de protecció, es col∙locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).

‐ Cinturó de seguret at, si calgués
Pels treballs de soldadura elèctrica :
‐ Cascos de seguretat.
‐ Pantalla amb vidre inactínic.
‐ Guants de cuir.
‐ Mandil de cuir.
‐ Granota de treball.
‐ Botes de cuir amb polaines.

INSTAL∙LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos,
reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 R.D.

5.‐ Relació d’Equips de protecció individual.

1627/1997).

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30

Treballs de transport i fontaneria:

de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

‐ Cascos de seguretat.
‐ Guants de cuir i lona (tipus americà).
‐ Botes de seguretat.

INSTAL∙LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS

‐ Granota de treball.
‐ Cinturó de seguretat, si calgués

1.‐ Definició i descripció.

Pels treballs amb bufador:
‐ Cascos.

1.1 Definició:

‐ Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infraroigs.

Instal∙lació d’antenes: Conjunt de sistemes col∙lectius de captació, distribució i presa de senyals de Televisió i Ràdio.

‐ Guants de cuir.

Instal∙lació de parallamps: Instal∙lació de protecció contra el llamp des del cap o xarxa de captació fins a la seva connexió

‐ Mandil de cuir.

a la presa de terra de l’edifici.

‐ Maneguins de cuir.
‐ Granota de treball.

1.2 Descripció:

‐ Botes de cuir amb polaines.

Instal∙lació d’antenes: s’instal∙larà l’antena en la part alta de l’edifici, procurant la connexió fins els diferents centres

Pels treballs de maçoneria (ajudes):

d’amplificació, tenint en compte la impedància que ofereix el cable a la conducció del senyal des de l’antena fins als

‐ Cascos de seguretat.

sistemes d’amplificació.

‐ Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.

La instal∙lació de parallamps serà obligatòria en edificis l’alçada de la qual sigui superior a 43 metres, i a aquells edificis

‐ Granota de treball.

que manipulin o emmagatzemin substàncies explosives o fàcilment inflamables i a tots aquells edificis que, a causa de la

‐ Botes de cuir de seguretat.

seva situació (per exemple a l’alta muntanya), tinguin un alt risc de descàrrega elèctrica.

‐ Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).

Els parallamps poden ser de dos tipus:
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Sistema de puntes : cada parallamps cobreix un con d’eix vertical amb vèrtex al cap de captació , la base de la qual té un

3.‐Caiguda d’objectes per desplom.

BAIXA

MOLT GREU

MEDI

radi igual a l’alçada de la instal∙lació. Quan diversos parallamps estiguin units a distàncies inferiors a 20 metres, el cable

4.‐Caiguda d’objectes per manipulació.

BAIXA

LLEU

ÍNFIM

5.‐Caiguda d’objectes.

ALTA

GREU

ELEVAT

9.‐Cops amb objectes o eines.

MÈDIA

LLEU

BAIX

13.‐Sobreesforços.

MÈDIA

GREU

MEDI

16.‐Contactes elèctrics.

MÈDIA

GREU

MEDI

d’unió actua com a parallamps continu. És adequat per a edificis amb predomini de l’alçada respecte de la superfície a
planta.
Sistema reticular: està format per una xarxa constructora en forma de malla, dissenyada de mode que cap punt de la
coberta quedi a més de 9 metres d’un cable conductor. Protegeix el volum cobert per la malla. El perímetre de la malla es
col∙locarà a les arestes més elevades de l’edifici. Cada punt del conductor engendra, a més, un con de protecció igual al
dels parallamps de puntes. És adequat per a edificis amb predomini de la superfície a planta respecte de la seva alçada.
A la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris per

3.‐ Norma de Seguretat

dur a terme la instal∙lació. Per fer‐ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat.
Per realitzar la instal∙lació d’antenes i parallamps serà imprescindible considerar l’equip humà següent:
instal∙ladors.

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Donats els treballs a desenvolupar, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les instal∙lacions d’Higiene i Benestar

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal∙lació:

definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

Estris: bastiment penjat o bastida tubular modular, escala de mà, passarel∙les, proteccions col∙lectives i personals,
etc.

PROCÉS

Eines manuals : pistola fixa‐claus, perforadora portàtil, esmoladora angular, etc.

El personal encarregat del muntatge d’antenes i parallamps ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars

Instal∙lació elèctrica provisional.

necessaris per realitzar‐los amb la major seguretat possible.

Instal∙lacions d’higiene i benestar.

No s’iniciaran els treballs sobre les cobertes fins a haver acabat les baranes de seguretat.
S’establiran punts d’ancoratge per amarrar els cables als quals s’enganxarà el cable de seguretat, per evitar el risc de

2.‐ Relació de riscos i la seva avaluació.

caiguda des d’alçada.

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de

El tall es mantindrà net d’obstacles i objectes.

Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut

És prohibit de vessar runes i retalls directament des de la façana. Les runes s’aplegaran i recolliran a un cubell o petit

en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és

contenidor disposat per a aquest fi.

la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la

No s’iniciaran els treballs fins a haver‐se acabat el “camí segur” per transitar o romandre a sobre de cobertes inclinades, i

materialització del risc.

evitar el risc de caiguda al buit.

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la

La instal∙lació del cable que baixa es realitzarà quan es faci efectiu el revestiment de les façanes, amb la finalitat

tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article

d’aprofitar la seguretat ja ideada per als mitjans auxiliars que s’emprin.

7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.

Les operacions de muntatge de components es realitzarà a cota zero. No s’han de muntar a alçada si no és estrictament

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar, o al seu cas, controlar

imprescindible, amb el fi de no potenciar els riscos ja existents.

i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.

Sota condicions meteorològiques extremes: pluja, neu, gel o vent superior a 50 Km/h es suspendran els treballs.
Les antenes i parallamps s’instal∙laran amb l’ajuda de plataformes horitzontals, recolzades a sobre d’elements que

Riscos

Probabilitat

Gravetat

Avaluació

rectifiquin el pendent, donant així a la plataforma la seva horitzontalitat. Aquesta plataforma de treball haurà d’estar

del risc

protegida en tot el seu perímetre mitjançant una barana de seguretat.
Les escales de mà, tot i emprar‐se “momentàniament”, s’ancoraran fermament al recolzament superior i estaran dotades

1.‐Caigudes de persones a diferent nivell.

ALTA

MOLT GREU

CRÍTIC

2.‐Caigudes de persones al mateix nivell.

ALTA

GREU

ELEVAT

de sabates antilliscants i passaran en 1 metre, l’alçada a superar.
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Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat, posat que calgui.

Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat amb barbuqueig, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball,
botes de seguretat amb sola antilliscant i, si calgués, amb ancoratge mòbil del tipus “Keep‐block” o ús d’una politja de

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col∙locaran a l’obra seguint els criteris

seguretat.

establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa

ELEMENTS AUXILIARS

constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat
Escales de mà
Passarel∙les
Esmoladora angular
Bastida penjada
Pistola fixa‐claus
Taladradora portàtil

5.‐ Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran els següents segons els treballs a desenvolupar:

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col∙locaran a l’obra seguint els criteris

Pels treballs d’instal∙lació d’antenes i parallamps:

establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa

‐ Cascos de seguretat.

constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

‐ Guants de cuir i lona (tipus americà).
‐ Granota de treball.

4.‐ Sistemes de Protecció Col∙lectiva i Senyalització.

‐ Botes de cuir de seguretat amb sola antilliscant.

Les proteccions col∙lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

‐ Cinturó de seguretat, si els calgués, amb ancoratge mòbil del tipus Keep‐block o ús d’una politja de seguretat.

Amarradors per al cinturó de seguretat.

‐ Protecció dels ulls, si els calgués.

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90
cm. , i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos,

situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD

Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit, i a la

1627/1997).

part central d’aquest mòdul es col∙locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix

Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de

de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.

maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

ASCENSORS I MUNTACÀRREGUES

Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.

1.‐ Definició i descripció.

Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.

1.1 Definició:

Senyal de protecció obligatòria del cos.

Aparell per al transport de persones (ascensor) i càrregues (muntacàrregues) en sentit vertical.

Senyal de protecció obligatòria de la vista.
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Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.2 Descripció:
L’ascensor o muntacàrregues s’instal∙larà un cop realitzada la cambra de màquines i el recinte vertical per al

Avaluació
risc

1.‐Caigudes de persones a diferent nivell.

ALTA

MOLT GREU

CRÍTIC

2.‐Caigudes de persones al mateix nivell.

MÈDIA

GREU

MEDI

3.‐Caiguda d’objectes per desplom.

MÈDIA

MOLT GREU

ELEVAT

4.‐Caiguda d’objectes per manipulació.

BAIXA

LLEU

ÍNFIM

5.‐Caiguda d’objectes.

ALTA

GREU

ELEVAT

fossat amb els esmorteïdors de la cabina i contrapesos.

7.‐Cops contra objectes immòbils.

MÈDIA

LLEU

BAIX

En el cas d’ascensors hidràulics es disposarà de motor elèctric d’accionament dels èmbols hidràulics que actuen sobre la

8.‐Cops amb elements mòbils de màquines.

MÈDIA

GREU

MEDI

cabina, la qual es desplaça per sobre de guies.

9.‐Cops amb objectes o eines.

MÈDIA

GREU

MEDI

Abans de la instal∙lació del corresponent aparell elevador s’han d’haver realitzat tots els elements de tancament (cambra

10.‐Projecció de fragments o partícules.

MÈDIA

GREU

MEDI

11.‐Atrapaments per o entre objectes.

MÈDIA

GREU

MEDI

13.‐Sobreesforços.

MÈDIA

GREU

MEDI

15.‐Contactes tèrmics.

BAIXA

GREU

BAIX

16.‐Contactes elèctrics.

MÈDIA

GREU

MEDI

Estris: bastida penjada, escala de mà, proteccions col∙lectives i personals, etc.

17.‐Inhalació o ingestió de substàncies nocives.

MÈDIA

LLEU

BAIX

Eines manuals: pistola fixa‐claus, perforadora portàtil, bufadors, soldadura elèctrica, esmoladora angular, etc.

18.‐Contactes

o MÈDIA

LLEU

BAIX

Instal∙lació elèctrica provisional.

corrosives

Instal∙lacions d’higiene i benestar.

19.‐Exposició a radiacions.

MÈDIA

GREU

MEDI

20.‐Explosions.

BAIXA

MOLT GREU

MEDI

2.‐ Relació de riscos i la seva avaluació.

21.‐Incendis.

BAIXA

GREU

BAIX

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de

26.‐O. R.: manipulació de materials abrasius.

ALTA

LLEU

MEDI

27.‐Malalties causades per agents químics.

MÈDIA

GREU

MEDI

28.‐Malalties causades per agents físics.

MÈDIA

GREU

MEDI

desplaçament de la cabina i del seu corresponent contrapès, el recinte es perllongarà com a mínim fins a la solera de la
planta més baixa a la seva projecció vertical.
La instal∙lació de l’ascensor o muntacàrregues consisteix en un motor elèctric amb la seva corresponent politja tractora,
limitador de velocitat i quadre de maniobra ubicats a la cambra de màquines, situada normalment a la part superior de
l’edifici, la instal∙lació de guies i cables al recinte vertical pel desplaçament sincrònic de la cabina i del contrapès, i un

de màquines amb la seva corresponent bancada, recinte vertical i fossat).
S’hauran de disposar punts de llum i reixeta de ventilació a l’exterior de la cambra de màquines, així com una trapa

del

d’accés directe al recinte per on es desplaça l’aparell elevador. Per al futur manteniment s’han d’instal∙lar també, punts
de llum a l’interior del recinte del buit de l’aparell elevador.
Serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal∙lació:

Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut
en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és
la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la

amb

substàncies

càustiques

materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article

OBSERVACIONS :
(8) Risc específic en l’ús de l’esmoladora angular.

7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.

(19) Risc causat per les radiacions ultraviolades i d’infraroigs generades per la soldadura elèctrica i oxitallada.

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar, o al seu cas, controlar

(28) Risc causat per les radiacions generades per la soldadura elèctrica i l’oxitallada i degut a maquinària percussora

i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
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Només serà retirada la protecció col∙lectiva (barana de seguretat) quan s’hagin col∙locat les portes amb els seus
3.‐ Norma de Seguretat

corresponents mecanismes de tancament i enclavaments
La instal∙lació de les portes de pas de les plantes, s’executarà subjectats amb cinturó de seguretat a punts forts segurs,

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

disposats per a aquesta tasca.

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal∙lacions d’Higiene

Les portes es col∙locaran immediatament quan l’estrep estigui rebut i llest per fer‐ho, procedint a tancar una balda de

i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

seguretat o a instal∙lar un falcat que impedeixi la seva obertura fortuïta.
És prohibit durant el desenvolupament de tota l’obra de llençar runes pels forats destinats a la instal∙lació dels aparells

PROCÉS

elevadors.

El personal encarregat del muntatge d’aparells elevadors ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars

No es procedirà a realitzar el penjat del cable de l’aparell elevador portant de la plataforma de la bastida provisional de

necessaris per realitzar la instal∙lació amb la major seguretat possible.

muntatge fins a haver‐se esgotat el temps necessari per l’enduriment de la subjecció de l’anella.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.

Abans d’iniciar els treballs es carregarà la plataforma de la bastida penjada amb el pes màxim que hagi de suportar,

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal∙lades a les activitats

incrementat en un 40%. Aquesta “prova de càrrega” s’executarà a una alçada de 30 cm sobre el fons del buit de l’aparell

anteriors (buits d’aparells elevadors).

elevador; acabada satisfactòriament, es començaran els treballs a sobre de la plataforma.

La il∙luminació del buit de l’ascensor s’instal∙larà en tot el seu desenvolupament. El nivell d'il∙luminació al tall serà de 200

Abans de procedir a “estendre els ploms” per al replanteig de guies i cables de la cabina, es verificarà que tots els

lux.

accessos al recinte estiguin tancats amb baranes de seguretat de 90 cm. d’alçada, formades per passamans, llistó

La il∙luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de

intermedi i sòcol.

protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

La plataforma de la bastida de treball mòbil ha d’estar rodejada perimètricament per barana de seguretat.

S’habilitarà un quadre elèctric portàtil per a ús exclusiu dels instal∙ladors dels aparells elevadors, per tal d’evitar

La plataforma de treball es mantindrà sempre lliure de retalls i material sobrer que s’anirà aplegant al costat de l’accés

superposicions i interferències dels altres oficis al seu treball.

exterior de les plantes, tenint la precaució de què un cop acabada la jornada, s’evacuï el material sobrer per evitar la seva

Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i
magnetotèrmics al quadre de zona.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de clavilles mascle‐
femella.
Les eines a emprar pels instal∙ladors estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
Les eines dels instal∙ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per d’altres en bon
estat de forma immediata.
Quan no es treballi amb corrent, la instal∙lació elèctrica de l’aparell elevador ha d’estar desconnectada.
És prohibida la instal∙lació provisional de presa d’aigües al costat dels nuclis d’aparells elevadors, per evitar els
escorriments amb interferència al treball dels instal∙ladors i conseqüent potenciació de riscos.
A la porta o a sobre del buit que doni accés, tant a la plataforma de treball com a la cabina de l’aparell elevador
s’instal∙larà un rètol de prevenció amb la següent llegenda “perill, és prohibida l’entrada a tota persona aliena a la
instal∙lació”.
Les baranes de seguretat només es retiraran del buit corresponent pel personal de muntatge de l’ascensor, que els
tornarà a col∙locar al buit quan hagi acabat el treball al corresponent tall.

acumulació.
És prohibit de llençar qualsevol tipus de cargols i fragments des de la plataforma al buit de l’aparell elevador, per evitar el
risc de cops a d’altres treballadors.
Les plataformes de la bastida penjada han d’estar dotades de protecció a la part superior, per evitar impactes deguts a la
caiguda d’objectes.
Durant els treballs de muntatge a la cambra de màquines, es tindrà una cura especial perquè no caiguin eines o d’altres
objectes al recinte de l’ascensor a través dels buits de la llosa.
El buit de la trapa es protegirà amb barana de seguretat, que no es retirarà fins que es fixi definitivament la trapa. Un cop
col∙locada, aquesta es mantindrà tancada, i s’obrirà només per operacions de muntatge o revisions a la cambra de
màquines.
Iniciada la instal∙lació de l’equip elevador no es permetrà l’accés a la cambra de màquines a personal aliè a la instal∙lació,
per a aquest fi, es col∙locarà a l’entrada el senyal pertinent.
La biga per al penjat de càrregues de la sala de màquines portarà inscrita amb pintura de color blanc la següent llegenda
“pes màxim de càrrega...”, per intentar evitar sobrecàrregues inadequades en operacions puntuals.
A cada operació d’elevació o descens de càrrega s’haurà de revisar l’estat de la balda de seguretat del ganxo.
És prohibit terminantment l’aplec de substàncies combustibles a sota d’un tall de soldadura.
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L’aplec de guies, portes, motors elevadors i cabines s’ubicarà a un lloc previst de l’obra per evitar interferències als llocs
de pas.

4.‐ Sistemes de Protecció Col∙lectiva i Senyalització.

Els elements components dels aparells elevadors es descarregaran fleixats i pendents del ganxo de la grua torre o mòbil.

Les proteccions col∙lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

Les càrregues es governaran mitjançant caps subjectats per dos operaris.

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90

La instal∙lació de l’aparell elevador no s’ha d’emprar com a mitjà de transport de material de l’obra.

cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar

En els treballs a sobre de les plataformes de la bastida penjada, el treballador anirà amb casc de seguretat, guants de cuir

situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

i lona, granota de treball, botes de seguretat i cinturó de seguretat convenientment subjectat a un ancoratge mòbil, el

Extintor de pols química seca.

qual, alhora, estarà guiat per una corda o cable fiador, l’extrem superior del qual estarà subjectat a un punt fort.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en

Posat que el treballador empri l’esmoladora angular, haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona, ulleres

aquesta activitat:

antiimpactes, granota de treball, botes de seguretat i cinturó de seguretat si li calgués.

Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.

Posat que l’operari realitzi treballs de soldadura elèctrica haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir, pantalla per a

Senyal d’advertència de risc de matèries inflamables.

la soldadura amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, maneguins de cuir, botes de seguretat, polaines de

Senyal d’advertència de risc de càrregues suspeses.

cuir i cinturó de seguretat si li calgués.

Senyal d’advertència de risc elèctric.

Posat que l’operari realitzi treballs amb el bufador, haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir, ulleres o espiell de

Senyal de prohibida l’entrada a persones no autoritzades.

vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, maneguins de cuir, botes de seguretat, polaines de cuir i cinturó de
seguretat si li calgués.
Feta la instal∙lació completa de l’aparell elevador, es deixarà fora de servei per tall de corrent fins que sigui revisada i
aprovada per la corresponent Delegació del Ministeri d’Indústria.

Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:

Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Oxitallada
Escales de mà
Grua mòbil
Grúes i aparells elevadors

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col∙locaran a l’obra seguint els criteris
establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

Soldadura elèctrica
Esmoladora angular
Bastida penjada
Pistola fixa‐claus
Taladradora portàtil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col∙locaran a l’obra seguint els criteris

ASCENSORS I MUNTACÀRREGUES

establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

5.‐ Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
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Pels treballs de muntatge dels aparells elevadors:
‐ Cascos de seguretat.

ELEMENTS AUXILIARS

‐ Guants de cuir i lona.
‐ Granota de treball.

OXITALLADA

‐ Botes de seguretat.

El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present les següents

‐ Ulleres antiimpactes, posat que s’empri l’esmoladora.

condicions:

‐ Cinturó de seguretat, si els calgués.
Pels treballs de maçoneria (ajudes):
‐ Cascos de seguretat.

‐ Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb la corresponent caperutxa protectora.
‐ No es mesclaran les bombones de gasos diferents.
‐ Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades.

‐ Guants de cuir i lona (tipus americà) i/o de neoprè.

S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera perllongada.

‐ Granota de treball.

S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical.

‐ Botes de cuir de seguretat.

S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització.

Pels treballs amb el bufador:

Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les buides de les que estiguin plenes.

‐ Cascos de seguretat.

El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa.

‐ Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos.

Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu.

‐ Guants de cuir.

Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca.

‐ Maneguins de cuir.

S’haurà de comprovar que estiguin instal∙lades les vàlvules antirretrocès de la flama.

‐ Mandil de cuir.

S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació.

‐ Granota de treball.

Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa:

‐ Botes de cuir amb polaines.
‐ Cinturó de seguretat contra les caigudes.
Pels treballs de soldadura elèctrica:
‐ Cascos de seguretat.
‐ Pantalla amb vidre inactínic.
‐ Guants de cuir.
‐ Mandil de cuir.
‐ Granota de treball.
‐ Botes de cuir amb polaines.

‐ S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major seguretat i
comoditat.
‐ S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la possibilitat
d’accidents.
‐ L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador (casc + careta de
protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, maneguins de cuir, polaines de cuir,
davantal de cuir i botes de seguretat.
‐ No s’han d’inclinar les bombones de acetilè fins a esgotar‐les.
‐ No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades.
‐ Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les mànegues i que

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos,
reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD
1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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aquestes es trobin en perfecte estat .
‐ Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal∙lades les vàlvules antirretrocès, per
evitar així possibles retrocessos de la flama.
‐ Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressió a un recipient
amb aigua.
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El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que quedi garantida la seva
estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament immobilitzant la càrrega, calçant‐la , per

‐ S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada.

evitar moviments.

‐ S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats.

El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell pneumàtic. En cas que això, no sigui

‐ No s’ha de dipositar l’encenedor a terra.

possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o tampons).

‐ S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible.

Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal∙lades i en posició de tancat en prevenció de possibles

‐ Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva.

atrapaments o per evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a elevades temperatures ambientals,

‐ S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color vermell)

s’haurà de col∙locar sota un ombràcul.

‐ No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin en poca

S’instal∙laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de seguretat

quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es produeixi una reacció química i doni lloc

de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres.

a un compost explosiu.

Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells (o vibradors).

‐ Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta protectora amb
filtres químics específics pels productes que vagi a cremar.

Les mànegues a utilitzar en l’obra hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els mecanismes de connexió
hauran de tenir la seva corresponent estanquitat.

‐ Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben ventilat.

És prohibit d’emprar la mànega de pressió per netejar la roba de treball.

‐ Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball d’una forma més

Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter.

còmoda, ordenada i alhora més segura.
‐ Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o manipulant encenedors o bombones. Tampoc es
pot fumar al magatzem de les bombones.

S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix.
No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió.
No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra.
L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes de

ESCALES DE MÀ.

seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius.

A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar engalzats.
Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent.

TRAGINADORA DE TRABUC “DUMPER” DE PETITA CILINDRADA

No han de superar alçades superiors a 5 metres.

Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en un pendent, s’hauran

Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre.

de calçar les rodes.

Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.

A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de col∙locar un

Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva part superior .

tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància prudencial a la vorera del

L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada.
L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.

desnivell.
A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i és prohibit el transport
d’objectes que surtin de la vorera de la caixa.

GRUP COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC
El grup compressor s’instal∙larà a l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra.
L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior als dos

Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i és prohibit el seu ús com a transport pel
personal.
La càrrega situada al bolquet mai podrà dificultar la visió del conductor.

metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades.
SERRA CIRCULAR
S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat‐ tres mil∙límetres del disc de la serra.
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S’ha d’instal∙lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall.

Les passarel∙les es mantindran sempre lliures d’obstacles.

S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un resguard, es

Les passarel∙les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat.

deixarà només una sortida per les llimadures.

S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs.

S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.

S’han d’instal∙lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada.

Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades.
En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no presentin la forma de

Maquinària ( pilotadora de trèpan, grua mòbil de gelosia)

entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar‐lo, el disc.

Les màquines d’excavació de pous s’han de revisar‐se diàriament, especialment:

S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es dictaminen les disposicions

Comandaments, nivells i cables.

d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.

I s’inspeccionaran la qualitat de les connexions dels cables, per a què ofereixin la seguretat respectiva (revisió del número de
"aprietahilos” i dimensió adequada d’aquests en funció del cable).

GRUES I APARELLS ELEVADORS

Les operacions de càrrega i descàrrega de la màquina pilotadora sobre el camió s’executaran en els llocs determinats amb

En el cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es faci un correcte

aquesta finalitat.

eslingat.

Les operacions de càrrega i descàrrega de la màquina pilotadora sobre el camió estaran dirigides per un operari de provada

L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4.

experiència.

S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços.

Les operacions de manteniment es realitzaran amb el trèpan recolzat al terra en els desplaçaments es procurarà mantenir el

Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions o trencaments de

trèpan el més aixecat possible.

qualsevol dels seus fils cal desfer‐se d’aquesta.
Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.

SOLDADURA ELÈCTRICA

En el cas de les eslinges metàl∙liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus corresponents

Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir, granota de treball,

dispositius.

maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als casos que sigui necessari també

El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.

hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda.

La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos.

La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de l’elèctrode.

Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat a la nostra

No es pot picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses poden produir greus

legislació vigent :

lesions als ulls.

‐ RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i la seva Manutenció.

No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular.

‐ Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE‐AEM2 del Reglament

No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada.

d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra.
‐ RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE‐AEM 4 del
Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades emprades.

S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies.
Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu treball.
S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis format per taulons
llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 60x60

PASSAREL∙LES

No s’ha de deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un portapinces.

L’amplada de la passarel∙la no ha de ser mai inferior a 60 cm.

S’ha d’instal∙lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes.

Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de barana de seguretat

No es pot utilitzar el grup sense que porti instal∙lat el protector de clemes.

(passamans, llistó intermedi i entornpeu).

S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els treballs.

El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós.

Posat que hi hagi pauses perllongades s’haurà de desconnectar el grup de soldadura.
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S’ha de comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie.

En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans de la projecció de

Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal∙lades les pinces portaelectrodes i els borns de

partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll.

connexió.

L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de

Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura.

treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de la pols, ulleres

S’ ha de col∙locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis.

antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix .

ESMOLADORES ANGULARS

GRUETA O CABRESTANT MECÀNIC “MAQUINILLO”

S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir‐los.

En la col∙locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat, per aquest motiu, en la

S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant‐lo en llocs secs lliures de cops i

realització del forjat es col∙locaran uns ferros d’espera per amarrar les potes estabilitzades de la Grueta “maquinillo”.

atenent a les indicacions del fabricant.

L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenir la seva protecció

Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.

diferencial i magnetotèrmica.

No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.

El “maquinillo” que cal instal∙lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la càrrega en marxa

S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina.

ascendent, comprovant‐se la seva efectivitat després del muntatge.

No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió excessiva. Els resultats

El “maquinillo” a instal∙lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat.

poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o

El “maquinillo” a instal∙lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinària amb tanca efectiva per a

reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc.

l’accés a les parts mòbils internes.

Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, de manera que no

S’ha de col∙locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques de la Grueta tot ressaltant la

sofreixi moviments imprevistos durant l’operació.

càrrega màxima que es pot elevar.

S’ha de parar la màquina totalment abans de posar‐la, en prevenció dels possibles desperfectes al disc o moviments

S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota de la rasant de subministrament de

incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc de treball.

material i en aquesta posició encara hi quedin tres espires, com a mínim, enrotllades en el cabrestant.

En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada, cal assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas que

S’ha de garantir el correcte ancoratge de l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi subjecte en cas de falsa

es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar.

maniobra.

No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir‐la per sobre del nivell de les espatlles, ja que, en cas

S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions que suporti la càrrega de trencament :

que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.

càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4).

En funció del treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont.

L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el llaç estigui format pels

En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal∙lar en la empunyadura lateral la protecció corresponent per a la

corresponents sistemes de subjecció que calguin i es trobin convenientment instal∙lats, que garanteixin la subjecció del

mà.

cable a la bola del ganxo.

Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar

L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus americà), botes de cuir de

convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.

seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es trobarà subjecte, convenientment, a un ancoratge independent

S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs d’aquest tipus,

del “maquinillo”.

obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests casos serà necessari ajudar‐se

La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa d’advertència de càrrega suspesa.

amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria.

En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest de l’alimentació elèctrica.

Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió per a la captació de
la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants desplaçaments o el medi de
treball és complex.
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CARRETÓ ELEVADOR

‐ Assegurar‐se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades.

Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó.

‐ Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles.

Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar el carretó fora de

‐ Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les càrregues, tot assegurant‐se de

servei.

que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet.

Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, fleixada i ubicada

Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts :

correctament.

‐ Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat el governall la palanca de comandament en posició neutra.

Al procés de conducció del carretó s’hauran de considerar els següents punts :

‐ Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut.

‐ no s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó.
‐ s’ha de mirar en la direcció d’avançament i mantenir la vista en el camí que s’ha de recórrer.
‐ s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat.
‐ s’ha de cerciorar amb l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó.

‐ Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no hi hagi cap obstacle al seu camí que pugui
provocar qualsevol incident.
‐ Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt voluminosa, controlant la seva
estabilitat.

‐ s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades).

‐ No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals.

‐ no s’han de transportar càrregues que superin la capacitat nominal.

‐ No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix.

‐ no es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors.

‐ S’han de respectar els itineraris preestablerts.

‐ s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància prudencial amb altres

‐ Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant‐se l’operari al darrera de

vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments.

la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%.

‐ s’han d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids.

Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues s’hauran de

‐ s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretó amb la càrrega

prendre les següents precaucions :

que es transporta.
‐ quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada.

‐ S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui suportar el pes del palet i del toro.
‐ S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma.

‐ sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra.

No s’haurà de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessàries perquè no es dificulti la circulació.

‐ en moviment, s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor intermitent.

En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst d’estacionament i amb

En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les assegurances

el fre posat.

reglamentàries.

Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció al voltant per tal que no hi hagi res que

Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, el motor estigui

pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra.

parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba en un pendent, es calçaran les rodes; tanmateix la

També s’ha de comprovar que no hi hagi ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a les operacions de

forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa.

descens de la mateixa.

Esdevé obligatòria la instal∙lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades.

Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de manteniment i

La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències del temps.

deixar‐lo fora de servei.

TORO, “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETÓ MANUAL

BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR.

Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions :

Muntatge:

‐ Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro.

Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un aparellador o

‐ Assegurar‐se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta estigui en

arquitecte tècnic.

bon estat.
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‐ La correcta disposició dels accessos.

bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de recolzament de la bastida, és prohibit de

S’hauran de col∙locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui necessari

recolzar‐se sobre materials fràgils com ara maons, revoltons, etc.

l’advertència de qualsevol altre risc.

Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc. s’haurà de consultar al

En l’ús de la bastida s’ha de tenir present que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del tècnic autor del

Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de reforçar o no aquestes zones de

projecte de muntatge.

recolzament.

En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i els portàtils de llum

Les estructures metàl∙liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge. Aquest aspecte també

estiguin alimentats a 24 Voltis.

s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars.

En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És convenient disposar

En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements mentre es munta la

d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que es deixin en la plataforma amb el

bastida amb indicació dels amarratges corresponents.

consegüent risc que aquest fet comporta.

Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de contacte directe en la

Desmuntatge:

manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es pugui entrar en la zona de influència de la línia

El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al muntatge i en presència d’un tècnic competent.

elèctrica, es pendran les següents mesures:

És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de baixar mitjançant els

‐ Es sol∙licitarà per escrit a la Companyia subministradora que es procedeixi a la descàrrega de la línia, el seu
desviament o en cas necessari a la seva elevació.
‐ Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de seguretat, mesurades
des del punt més proper amb tensió a la bastida.
Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran:

mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment subjectes. Les peces petites es baixaran amb una
galleda o pastera convenientment lligades.
Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor i col∙locar‐los en el
magatzem tan ràpid com sigui possible.
És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la bastida saltant,

‐ 3 metres per a tensió < 66.000 Volts

gronxant‐se, trepant o lliscant per l’estructura.

‐ 5 metres per a tensió > 66.000 Volts

Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà de la mateixa manera

Posat que hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió:

que es va realitzar el muntatge.

‐ Es sol∙licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica.

Emmagatzemant :

‐ posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col∙locaran unes beines aïllants sobre els conductors i

Els elements de la bastida cal emmagatzemar‐los en lloc protegit de les inclemències del temps. Abans de la seva

caperutxes aïllants sobre els aïlladors.

classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar‐los, netejar‐los fins i tot pintar‐los si calgués.

Ús:

S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller mecànic que

Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol inclemència del temps

subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es necessiten en condicions òptimes per a la

especialment de fortes ràfegues de vent.

seva immediata utilització.

Els principals punts que s’han d’inspeccionar són:
‐ L’alineació i verticalitat dels muntants.

BASTIDES PENJADES.

‐ L’horitzontalitat dels travessers.

S’ha d’efectuar, abans de la seva utilització, el reconeixement i proves, amb la bastida propera a terra i amb la

‐ L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical.

corresponent càrrega humana i de materials al quals ha de sotmetre’s.

‐ L’estat dels ancoratges de la façana.

Es donaran instruccions especials als obrers per a què no passin ni surtin de la bastida, mentre no quedi assegurada la

‐ El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.

immobilitat d’aquesta respecte del mur en sentit horitzontal.

‐ La correcta disposició i adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida.

Es vetllarà freqüentment pels ancoratges o contrapesos dels pescants, i de la resta de components de la bastida.

‐ La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i sòcol.

Els pescants hauran de ser metàl∙lics; és prohibit la realització del mateix mitjançant taulons enbridats.
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Les bastides penjades aniran provistes de barana resistent junt al mur, de 0,70 metres i en els altres tres costats seran de

PERFORADORA PORTÀTIL

0,9 metres. Els fronts i els extrems aniran provistos de sòcols.

El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal d’evitar els

La plataforma de la bastida haurà de tenir com a mínim 60 cm. d’amplària.

accidents per inexperiència.

La distància entre el parament i la bastida serà inferior a 45 cm.

S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas de deficiència no

S’haurà de mantenir l’horitzontalitat de la bastida.

s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda.

Qualsevol bastida penjada junt a l'aparell d’hissat haurà de disposar d’un mecanisme anticaiguda.

Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat que s’observés
alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada.

BASTIDES DE CAVALLETS.

S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.

No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres.

No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.

Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.

No intenti engrandir el forat oscil∙lant al voltant de la broca, pot trencar‐se la broca i produir serioses lesions.

La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres.

No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després apliqui la broca

En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral.

i embroqui‐la.

L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.

La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega contra la

El conjunt haurà de ser estable i resistent.

humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.
És prohibit expressament de dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està connectada a la

MÀQUINA DE TREPAR.

xarxa elèctrica.

En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar ulleres antiimpactes
En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces abans de tallar‐les, i si
no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar mascareta amb filtre mecànic contra la pols.
El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric.

GRUA MÒBIL
Caldrà tenir present :
‐ Abans de realitzar qualsevol maniobra es col∙locaran les potes estabilitzadores.*
‐ No es treballarà amb el cable inclinat .

PISTOLA FIXA‐CLAUS
El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa‐claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal d’evitar accidents
per inexperiència.

S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s' aproven l'’instrucció tècnica
complementària MIE‐AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i la Manutenció referent a grues mòbils
autopropulsades.

En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir accidents.
En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir accidents.
Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara.
Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta.
No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes.
No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.
L’operari que empri la pistola fixa‐claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de
treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de seguretat si els calgués.

COLISSA ELÈCTRICA
Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de protecció. En cas de
deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança.
Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que deixin al descoberts fils de
coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant.
Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no els intercanviï, en el
millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos innecessaris.
No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria trencar‐se i produir‐li lesions.
No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri‐les a un especialista per a la seva reparació.
No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar‐se i produir‐li lesions.
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Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents.

Aquestes instal∙lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant l’evolució d’aquests

Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats.

en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats

Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura.

fisiològiques.

No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella.

Les Instal∙lacions d’Higiene i Benestar poden ser :

Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de disc.

mòduls prefabricats, o

Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.

construïdes a l’obra.

Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars.

Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres :

El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes, protectors auditius,

vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb seients i

màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball.

casellers individuals.
lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 treballadors.

MÀQUINA PORTÀTIL DE FORJAR

dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per cada 10

Es tracta d’una màquina que serveix per tallar, desbarbar i gravar rosques als tubs per conduccions metàl∙liques d’aigua,

treballadors.

gas i fontaneria en general.

inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un inodor
per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions mínimes dels mateixos seran de

Els operaris de manejar les màquines de forjar han de ser experts en el seu ús, i coneixedors dels riscos d’accident i de la

1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada.

seva prevenció.

menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilació, calefacció i il∙luminació.

S’ubicarà al lloc destinat per fer‐ho, evitant riscos a la resta de personal de l’obra.

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de vestuari,

Les màquines de forjar, per instal∙lar a l’obra, compliran els següents requisits:

acoblant‐se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre.

‐ Les transmissions per politges estaran protegides mitjançant una carcassa que impedeixi l’accés directe als òrgans
mòbils.

Les Instal∙lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de l’accés,
perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar‐se al treball.

‐ Els punts de greixatge estaran situats a llocs que no impliquin riscos addicionals per l’operari encarregat de
mantenir la màquina.
‐ Els comandaments de control estaran al costat del lloc de l’operari, amb accés directe sense riscos addicionals.
Aquest dispositiu ha d’estar protegit contra l’accionament involuntari.
‐ Estaran dotades de retorn automàtic de la clau d’estrènyer quan s’acabi la pressió de l’operari sobre ella.
‐ Els tubs en rotació quedaran protegits mitjançant carcassa anticops o enganxades.
Les màquines de forjar seran alimentades elèctricament mitjançant un cable antihumitat i dotada de conductor de presa
de terra. La presa de terra es realitzarà mitjançant el quadre de distribució en combinació amb els quadres disjuntors

En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona per a la
ubicació de les instal∙lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que
s’està construint, s’hauran de construir les Instal∙lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment
assenyalats. S’aconsella que aquestes instal∙lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés.
Independentment d’aquestes instal∙lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de complir a cada
moment la idoneïtat en relació a la il∙luminació, la climatització segons la temporada.
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal∙lació de lavabos i inodors.

diferencials del quadre general de l’obra.

S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal i col∙lectiva.

En aquestes màquines s’instal∙larà un senyal de perill i un cartell amb el següent rètol “ prohibit d’utilitzar al personal no

S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.

autoritzat”.

S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el posat que
estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició

INSTAL∙LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR:
S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal∙lacions d’Higiene i Benestar, preveient la presa

d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants,
convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.

provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals.
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seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat

En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la segona part

4 de l'article 5 del RD.

d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el promotor, abans

1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de

de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de

construcció.

seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte d'obra, és

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant l'execució

coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que comporti la realització de

de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.

l'obra.

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut

A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de l'obra com un

durant l'execució de l'obra.

capítol més del mateix.

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en matèria de

No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució dels treballs,

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat

conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes

l'obra.

especialitzats.

Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs anteriors seran

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser modificades

assumides per la direcció facultativa.

o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD,

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa.

prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni dels nivells
de protecció continguts en l'estudi.
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de seguretat i salut en

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes.
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97)

els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà
un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra.

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d'incidències
que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col∙legi Professional al que pertanyi el tècnic que

La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.

hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió

Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)

de projectes o òrgans equivalent.

La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del Col∙legi

El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut

professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de les Administracions

durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa.

publiques.

A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors

En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà declaració expressa en

autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intevintents en

l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de

l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el

l'estudi bàsic.

treball de les Administracions publiques competents, que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats

Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)

que al llibre se li reconeixen.

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà un pla de

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de

seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en

l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el

l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de

termini de vint‐i‐quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza

mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà

l'obra.

implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut
elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la
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Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors
d'aquest.
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97)
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat
laboral competent abans de l'inici dels treballs.
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma visible,
actualitzant‐se si fos necessari.
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar‐se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de seguretat i salut
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capítol VII.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997.
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952
B.O.E. 15 de Juny de 1.958.
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de
Juny de 1.958.
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de
Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971,
en vigor parts del títol II.
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7
de Desembre de 1.961.
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998.
D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE
PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE
TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS
MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre
B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.
 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)
Condicions ambientals.
 IL∙LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940.
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D.
1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989.
Incendis
 REGLAMENT D’INSTAL∙LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.. R.D 513/2017, de 22 de maig,
 CLASSIFICACIÓ DE LES PROPIETATS DE REACCIÓ AL FOC DELS PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ. R. DL 2016/364, de
15 de març de 2016.
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 ORDENANCES MUNICIPALS
Utilització d'Equips de Protecció Individual.

Instal∙lacions elèctriques.
 REGLAMENT SOBRE CONDICIONS TÈCNIQUES I GARANTÍES DE SEGURETAT EN LÍNIES ELÈCTRIQUES D’ALTA TENSIÓ I
LES SEVES INSTRUCCIÓNS TÈCNIQUES COMPLEMENTARIES. R.D. 223/2008 de 15 de febrer.
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. R.D. 842/2002, de 2 d’agost.

R.D. 773/1997, del 30/05/1997
B.O.E. nº 140 de 12/06/1997

PROTECCIÓ DEL CAP
Casc de seguretat.

U.N.E.‐E.N. 397: 1995

 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.
Maquinària.

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS

 REGLAMENT D’EQUIPS A PRESSIÓ I LES SEVES INSTRUCCIÓNS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. R.D. 2060/2008, de 12

Protecció individual dels ulls: Requisits.

U.N.E.‐E.N. 166: 1996

Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura

U.N.E.‐E.N. 169: 1993

de desembre.
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11
de Desembre de 1.985.
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977.
Modificacions B.O.E. 7 de Març de

i tècniques relacionades.
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes.

U.N.E.‐E.N. 170: 1993

Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.

U.N.E.‐E.N. 170: 1993

1.981 i 16 de Novembre de 1.981.

 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986.
Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.
 I.T.C.‐MIE‐AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986.

PROTECCIÓ DE LES OÏDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Orelleres.

Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.

Novembre de 1.988.

Part 1: Taps.

 I.T.C‐MIE‐AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988
Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.

U.N.E.‐E.N. 352‐1: 1994

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, us,precaucions de treball i

U.N.E.‐E.N. 352‐2: 1994

U.N.E.‐E.N. 458: 1994

manteniment.

 I.T.C‐MIE‐AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989.
 I.T.C‐MIE‐MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991
B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.

PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de

U.N.E.‐E.N. 344: 1993

Equips de protecció individual (EPI)

treball d'ús professional

 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D.

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional.

U.N.E.‐E.N. 345: 1993

1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994

Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional.

U.N.E.‐E.N. 346: 1993

B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995.

Especificacions pel calçat de treball d'ús professional.

U.N.E.‐E.N. 347: 1993

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE
PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997
Senyalitzacions.
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14
d'abril de 1997
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 ‐ IC
Varis.


QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978.



CONVENIS COL∙LECTIUS.

Relació de la Norma Espanyola (UNE‐EN) respecte les E.P.I.S.
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PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES. INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda d'altures.Dispositiu de descens.

U.N.E.‐E.N. 341: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 1:Dispositiu anticaigudes

U.N.E.‐E.N. 353‐1: 1993

lliscants amb línia d'ancoratge rígida.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 2:Dispositiu anticaigudes

U.N.E.‐E.N. 353‐2: 1993

lliscants amb línia d'ancoratge flexible.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Elements de subjecció

U.N.E.‐E.N. 354: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Absorbidors de energia.

U.N.E.‐E.N. 355: 1993

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball i prevenció de caigudes

U.N.E.‐E.N. 358: 1993
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de la resistència a la penetració.

d'alçada. Sistemes de subjecció.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils.

U.N.E.‐E.N. 360: 1993

Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part3: Determinació

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Arnesos anticaigudes.

U.N.E.‐E.N. 361: 1993

de la resistència a la permeabilitat dels productes químics.

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Connectors.

U.N.E.‐E.N. 362: 1993

Guants de protecció contra riscos mecànics.

U.N.E.‐E.N. 388:1995

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Sistemes anticaigudes.

U.N.E.‐E.N. 363: 1993

Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc).

U.N.E.‐E.N. 407:1995

Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura.Requisits generals per

U.N.E.‐E.N. 365: 1993

Requisits generals pels guants.

U.N.E.‐E.N. 420:1995

Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la contaminació radioactiva.

U.N.E.‐E.N. 421:1995

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics.

U.N.E.‐E.N. 60903:1995

instruccions d'us i marcat.

VESTUARI DE PROTECCIÓ

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, marcat.

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. Connexions per rosca estàndard.

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per rosca central.

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. Connexions roscades de M45 x 3.

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, marcat.

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.‐E.N. 374‐3:1995

U.N.E. 81 233: 1991

Robes de protecció. Requisits generals.

U.N.E.‐E.N. 340:1994

E.N. 136: 1989

Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del comportament dels materials a

U.N.E.‐E.N. 348:1994

U.N.E. 81281‐1: 1989

l'impacte de petites partícules de metall fos.

E.N. 348: 1992

E.N. 148‐1: 1987

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. Requisits de prestacions de les U.N.E.‐E.N. 467:1995

U.N.E. 81281‐2: 1989

robes que ofereixin una protecció química a certes parts del cos.

E.N. 148‐2: 1987

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques connexes. Part1: requisits

U.N.E. 81281‐3: 1992

generals.

E.N. 148‐3: 1992

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar atrapat per peces de màquines

U.N.E. 81282 : 1991

en moviment.

E.N. 140: 1989

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode d'assaig per a la propagació

U.N.E. 81284 : 1992

limitada de la flama.

U.N.E.‐E.N. 470‐1:1995

U.N.E.‐E.N. 510:1994

U.N.E.‐E.N. 532:1996

E.N. 143: 1990
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E. 81285 : 1992
E.N. 141: 1990

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos de màscara, mascarilla o

U.N.E.‐E.N. 138:1995

conjunt broquet.Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per utilitzar‐se amb màscara,

U.N.E.‐E.N. 139:1995

mascarilla, o adaptador facial tipo broquet. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de protecció contra partícules.

U.N.E.‐E.N. 149:1992

Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb vàlvules per protegir dels gasos

U.N.E.‐E.N. 405:1993

o dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.

Vic, octubre del 2020.

PROTECCIÓ DE LES MANS
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part1: Terminologia i

U.N.E.‐E.N. 374‐1:1995

requisits de prestacions.
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part2: Determinació

U.N.E.‐E.N. 374‐2:1995
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El Tècnic,

BASTIDES DE FAÇANA

Santi Altimiras i Rovira

PERSPECTIVA

SS.04 ANNEXES GRÀFICS
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1.

Barana de cantonada

2.

Travesser

3.

Diagonal de punt fix

4.

Sòcol

5.

Passador

6.

Plataforma amb trapa

7.

Diagonal amb brida

8.

Barana

9.

Escala d'alumini

10.

Marc

11.

Suport d'iniciació
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12.

Placa

10.

Entornapeu

13.

Plataforma metàl∙lica

11.

Suplement barana

12.

Peu de barana

BASTIDES DE FAÇANA
DETALLS

B. DETALL

A. PERSPECTIVA
1.

Placa

2.

Diagonal

3.

Travesser

4.

Barana

5.

Barana de cantonada

6.

Marc

7.

Plataforma

8.

Plataforma amb trapa

9.

Entornapeu
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METÀL∙LIQUES SOBRE RODES
PERSPECTIVA

1.

Suplement telescòpic opcional

L = 1 / 5 H quan H sigui menor de 7,5 mts.
L = 1 / 4 H quan H sigui superior de 7,5 mts.
OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposarán d´enclavaments( mordasses o passadors de
fixació ).
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BARANES DE SEGURETAT
AMB SERGENT 1
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BARANES DE SEGURETAT
AMB SERGENT 2

BARANES DE SEGURETAT
EMPOTRAT EN FORJAT

A.

Tipus 1

B.

Tipus 2

C.

Tipus 3
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XARXES HORITZONTALS
DETALL 1

XARXES HORITZONTALS
AMB MÈNSULA AMB SERGENT

Subjectada mitjançant mènsules amb sergent.
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A.

MUNTATGE DE XARXA EN ANGLE.

B.

GRÀFICA SUPERFÍCIE DE RECEPCIÓ.

C.

DESMUNTATGE I ELEVACIÓ DEL SALVACAIGUDES.

1.

Doblegar per la diagonal de la xarxa. Corda de poliamida d = 12 mm. (Reforç).

2.

Pis de treball.

3.

Velocitat caiguda 12 m/s.
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XARXES HORITZONTALS
DETALL 2
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7.

Element de fixació

8.

Tornapunta telescòpic

9.

Mènsula

10.

Xarxa

11.

Marc

XARXES HORITZONTALS
SUBJECTADA MITJANÇANT GANXOS AL FORJAT

A. ESQUEMA
1.

Marc metàl.lic

2.

Corda perimetral poliamida de d = 12 mm. mínim

3.

Xarxa de poliamida de malla 100 mm. màxim i corda d = 4 mm mínim.

B. ESPECEJAMENT
3.

Xarxa

4.

Tirant xarxa

5.

Suport

6.

Braç abatible

C. MÒDUL ANTICAIGUDES

FORAT 5,00 x 5,00 m. XARXA NY/4 L75
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A‐

Ganxo de subjecció col∙locat cada 0,50 m. per a subjecció de xarxa.

B‐

Ganxo de subjecció col∙locat a 2 m. per a amarratge de cinturons de seguretat,
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XARXES VERTICALS SUBJECTADES MITJANÇANT PALS TIPUS FORCA
DETALLS SUSPENSIÓ I COSIT

durant muntatge i retirada de la xarxa.
C‐

Corda 10 mm. per a amarratge de xarxa als ganxos de subjecció de xarxes.

D‐

Pany de xarxa NY/4 L75 dimensionat en funció del forat ( 5 x 5 m.).

E‐

Llas amb protecció.

F‐

Ancoratges principals de la xarxa.

XARXES VERTICALS SUBJECTADES MITJANÇANT PALS TIPUS FORCA
COL∙LOCACIÓ AMB CAIXETÍ PASSANT

A. SUSPENSIÓ DE XARXES DESDE LES FORQUES
1.

Corda poliamida de d = 10 mm. penjant de xarxa desde forca.

2.

Corda poliamida de d = 10 mm. perimetral a la xarxa per a penjar.

3.

Amarratge amb nus mariner.

B. COSIT DE PANYS DE XARXA SOBRE FORCA
4.
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Malla de 10 x 10 cm: lligada amb corda de poliamida 4 mm.
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5.

Corda de poliamida 10 mm. perimetral a la red.

4.

Corda de poliamida d = 10 mm.

6.

Corda de poliamida 6 mm./Cosit de pany de xarxa.

5.

Secció 80 x 40 x 1,5 mm.

6.

Ancoratge

7.

Falca d´immobilització

8.

Enllaç encadellat.

XARXES VERTICALS SUBJECTADES MITJANÇANT PALS TIPUS FORCA
COL∙LOCACIÓ AMB ANELLA EN CANTELL AL FORJAT

XARXES VERTICALS SUBJECTADES MITJANÇANT PALS TIPUS FORCA
DETALL D'ANELLA DE SUBJECIÓ

A. FORCA SIMPLE.
1.

Corda perimetral trenada a la malla

2.

Malla lligada en poliamida trenada en rombe. NY/4 L100

A. PER ANCLATGE DE LES FORQUES DE SUSTENTACIÓ DE XARXES

3.

Llaç de mariner

1.

d 16 mm. unit a la armadura del cèrcol
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2.

Encofrat de bora

3.

Doblegat posterior per a enfilar la forca
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MARQUESINES
DE FUSTA AMB SERGENT

B. PER ANCORATGE DE LES FORQUES DE SUSTENTACIÓ DE XARXES
4.

Sostre o llosa

5.

Encofrat de bora.

6.

d 16 mm unit a l'armat del cércol.

1.

La longitud del voladís serà de 2.50 m.

2.

Es recomana una separació entre mordassa de 2 m. màxim.
Els panys de taules es muntarán saltejats solapant unes amb altres.

3.
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Vista lateral
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MARQUESINES
DE FUSTA AMB PERFILS METÀL∙LICS
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7.

Entaulonat per clavat

8.

Angulars soldats per a immobilització dels taulons biga.

9.

Sostre o llosa

10.

Tirant d´ancoratge al forjat
ESCALES DE MÀ
DETALLS

A. PLANTA
1.

Bigues de fusta 20 x 9 cm.

2.

Entaulonat clavat

3.

Tram inclinat 30

4.

Tram horitzontal

5.

Sostre o llosa

6.

Tirant d´ancoratge al forjat

A. ESCALES DE MÀ
1.

Punt de recolzament

2.

Esglaons engalavernats

3.

Travesser d'una sola peça

B. SECCIÓ

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (SS)
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4.

Base

5.

Fins a 5 m. màxim per escales simples

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CINTURÓ DE SEGURETAT
DETALLS

Fins a 7 m. per escales reforçades
6.

Mínim 1 m.

B. MECANISMES ANTILLISCANTS
C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR

ANCORATGE CINTURÓ DE SEGURETAT (Segur d’ancoratge mòbil)
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BAIXANTS D'ENDERROCS

TANQUES

ESQUEMA 1

TANCA PEATONAL

A.

Planta

B.

Alçat

C.

Perfil

A.

PERSPECTIVA

1.

FALCA

2.

PUNTAL

E.

RUNA

B.

PERFIL

E.

RUNA
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BAIXANTS D'ENDERROCS
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2.

ESQUEMA 2

Variable
TAPES EN FORATS DE FORJATS
TAPES DE FUSTA

A. PLANTA
1.

Forat horitzontal de 50 cm. x 50 cm.

B. CARA EXTERNA
2.

Tapa de fusta armada clavada

C.CARA INTERNA

A.

SECCIÓ

B.

DETALL

1.

Puntals
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INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES

TAPES EN FORATS DE FORJATS

ESQUEMA TIPUS

MALLA ELECTROSOLDADA EN CAPA SUPERIOR

Zona A. Risc principal contacte indirecte.
Zona B. Risc principal contacte directe.

1.

Malla electrosoldada en capa superior.

1.

Armari de distribució general, fabricat en material aïllant.

2.

Línia subterrània

3.

Muntants

4.

Presa de terra

5.

Aïllament reforçat

6.

Aïllament reforçat

7.

Comandament de tall general, exterior

8.

Armari interior a l´edifici ( petita potència )

8.

Armari exterior a l´edifici ( gran potència )

10.

Connexió terres de protecció en espera per a l´edifici definitiu.

11.

Anell en el fons de l´excavació

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (SS)

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

12.

Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables.

1.

Connexió a l´armari de distribució general.

13.

Circuit de posada a terra

2.

Connexió a terra o conjunt de connexions de terra interconnectades.

A.

Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja

3.

Pis.

sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici.

4.

Pis.

Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat

5.

Planta baixa.

retardat per a alimentar els diferents muntants.

6.

Anell protector soterrani.

B.

INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA

SENYALITZACIÓ
ADVERTIMENT

MATÈRIES

MATÈRIES

MATÈRIES

MATÈRIES

MATÈRIES

CARREGUES

INFLAMABLES

EXPLOSIVES

TÒXIQUES

CORROSIVES

RADIOACTIVES

SUSPESES

VEHICLES DE

RISC ELÈCTRIC

PERILL EN GENERAL

MATÈRIES

RADIACIONS

COMBURENTES

NO IONITZANTS

BAIXA TEMPERATURA

MATÈRIES

RADIACIONS LÀSER

MANUTENCIÓ

CAMP MAGNÈTIC INTENS

CAIGUDA A
DISTINT NIVELL

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (SS)

RISC D’ENSOPEGAR

RISC BIOLÒGIC

NOCIVES O IRRITANTS
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SENYALITZACIÓ

SENYALITZACIÓ

PROHIBICIÓ

OBLIGACIÓ

PROHIBIT FUMAR

PROHIBIT FUMAR I ENCENDRE FOC PROHIBIT PASSAR ALS PEATONS

PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA

PROHIBIT APAGAR AMB AIGUA
DE LA VISTA

ENTRADA PROHIBIDA A
PERSONES NO AUTORITZADES

AIGUA NO POTABLE

PROHIBIT ALS VEHICLES DE MANUTENCIÓ

DEL CAP

DE L’OÏDA

DE LES VIES RESPIRATÒRIES

DELS PEUS

DE LES MANS

NO TOCAR
PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA
DEL COS

PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA
DE LA CARA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL

VIA OBLIGATÒRIA PER A PEATONS
OBLIGACIÓ GENERAL
(amb una senyal addicional si procedeix)
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SENYALITZACIÓ
LLUITA CONTRA INCENDIS

ESCALA DE MÀ

MANEGA PER INCENDIS

EXTINTOR

DIRECCIÓ A SEGUIR (SENYAL ADDICIONAL A LES ANTERIORS)

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (SS)

TELÈFON PER LA LLUITA CONTRA INCENDIS

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
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SS.05 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

SENYALITZACIÓ
SALVAMENT O SOCORS

VIA / SORTIDA DE SOCORS

TELÈFON DE SALVAMENT

PRIMERS AUXILIS

DIRECCIÓ A SEGUIR (SENYAL INDICATIVA ADDICIONAL A LES SEGÜENTS)

LLITERA PER INCENDIS

RENTAT DEL ULLS

DUTXA DE SEGURETAT
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SS.06 PRESSUPOST DETALLAT

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (SS)

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Seguretat i salut

Seguretat i salut

CODI

RESUM

SS 01

PROTECCIONS INDIVIDUALS

SSPIAEC01

U

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

RESUM

SSPIAEC05

U

Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani, amortitzable en
10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
5

U

5,00
0,29

1,45

Sistema de subjecció i retenció compost per un connector de terminació
(classe T) que permet ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; un cable metàl·lic de longitud regulable com a
element d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia
encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès de
seient constituït per bandes, ferramentes i sivelles que, formant un cinturó amb un punt d'enganxament baix, unit a sengles suports que envolten
a cada cama, permeten sostenir el cos d'una persona conscient en posició
asseguda, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge
per assemblar el sistema anticaigudes.
U

SSPIAEC06

SSPIAEC07

U

12,72

4,58

4,58

0,02

0,10

45,97

229,85

Joc de orelleres, estàndard.

1

2,00
83,37

166,74

1,00
1,00

SSPIAEC08

U

Joc de taps d'un sol ús.

Joc de taps d'un sol ús, modelables, d'escuma de poliuretà antial·lèrgica,
amb atenuació acústica de 31 dB, amortitzable en 1 ús.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
5

5,00
2,45

12,25

Pantalla de protecció facial, amb resistència a arc elèctric i curtcircuit.

SSPIAEC09

U

Parell de sabates de seguretat.

Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, la zona del taló tancada, de
tipus antiestàtic, amb resistència al lliscament i a la perforació, amb codi
de designació S4, amortitzable en 1 ús.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

1,00
1,00

5,00
5,00

Pantalla de protecció facial, amb resistència a arc elèctric i curtcircuit,
amb visor de pantalla unit a un protector frontal amb banda de cap ajustable, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
1

U

Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir
pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central,
amb atenuació acústica de 30 dB, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

5,00
SSPIAEC04

12,72

1,00
1,00

Ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic.

5

17,05

Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió.

Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 4
usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, amb ocular únic sobre una muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
MAT BASIC

U

1

2,00
SSPIAEC03

3,41

5,00
5,00

Sistema de subjecció i retenció compost per un connector de terminació.

2

IMPORT

Parell de guants contra riscos mecànics.

5

5,00
SSPIAEC02

PREU

Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge
boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes.

MAT BASIC

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

4,90

5

4,90

5,00
5,00

SSPIAEC10

U

Granota de protecció.

Granota de protecció, amortitzable en 1 ús.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Seguretat i salut
CODI

Seguretat i salut

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
5

U

IMPORT

47,49

237,45

5,00
5,00

SSPIAEC11

PREU

Granota amb caputxa de protecció per a treballs en instal·lacions de baixa tensió.

CODI

RESUM

SS 02

PROTECCIONS COL·LECTIVES

SSPCAEC01

U

Granota amb caputxa de protecció per a treballs en instal·lacions de baixa
tensió, per prevenir enfront del risc de pas d'un corrent perillós a través
del cos humà, amortitzable en 1 ús.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
1
U

147,23

147,23

Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines.

Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 1
ús.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
5
U

SSPCAEC02

147,15

Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant velcro, amortitzable en 1 ús.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
U

23,32

23,32

SSPCAEC03

Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa.

1,00
1,00

SSPIAEC15

U

15,31

U

15,31

1

Careta autofiltrant contra partícules.

10

SSPCAEC04

10,00
10,00

4,64

46,40

TOTAL SS 01 ...................................................................................................................................

1.066,50

25,81

25,81

10,79

21,58

1,00
1,00

Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic
a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP2, amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

74,30

Plataforma metàl·lica en voladís fixa, per a descàrrega de materials en planta, d'1,80
m d'ample i 1,56 m de llarg, amb baranes.

Plataforma metàl·lica en voladís fixa, per a descàrrega de materials en
planta, d'1,80 m d'ample i 1,56 m de llarg, amb baranes i portes de seguretat abatibles, per a una càrrega màxima admesa d'1.500 kg, amortitzable en 150 usos, fixada al forjat mitjançant ancoratges i puntals metàl·lics
telescòpics.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, amortitzable en 1 ús.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
1

14,86

5,00
5,00

1,00

407,55

Protecció de buit de finestra d'entre 165 i 285 cm d'amplada en tancament exterior,
mitjançant dos tubs metàl·lics extensibles.

5
1,00

SSPIAEC14

U

Protecció de buit de finestra d'entre 165 i 285 cm d'amplada en tancament exterior, mitjançant dos tubs metàl·lics extensibles, amb cargol cilíndric amb hexàgon interior per a clau Allen, per a fixació dels tubs, amortitzables en 20 usos, col·locats una vegada construïda el full exterior del tancament i ancorats als orificis prèviament realitzats en els laterals del buit
de la finestra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

5,00

Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable
mitjançant velcro.

1

407,55

1,00
1,00

29,43

IMPORT

Subministrament, col·locació i desmuntatge de línia d'ancoratge horitzontal temporal,
de cable d'acer.

1

5,00
SSPIAEC13

PREU

Subministrament, col·locació i desmuntatge de línia d'ancoratge horitzontal temporal, de cable d'acer, amb amortidor de caigudes, de 20 m de longitud màxima, per assegurar fins a tres operaris, classe C, composta per 2
plaques d'ancoratge i 1 línia d'ancoratge flexible, formada per 1 absorbidor d'energia amb indicador de tensió i indicador de nombre de caigudes;
1 tensor i 20 m de cable, d'acer galvanitzat, de 8 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils, amb premsat terminal amb casquet de coure, guardacable i connector en un extrem, amortitzable en 3 usos. Inclús
elements per a fixació mecànica a parament de les plaques d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,00
1,00

SSPIAEC12

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

U

Protecció de buit horitzontal de forjat.

Protecció de buit horitzontal de forjat de superfície inferior o igual a 1 m²
mitjançant tauler de fusta de pi de 22 mm d'espessor, col·locat de manera
que cobreixi la totalitat del buit, reforçat en la seva part inferior per taulons petits, quedant el conjunt amb la suficient resistència per suportar
els esforços als quals se'l sotmetrà i subjecte al forjat amb claus plans d'acer de manera que s'impedeixi el seu moviment horitzontal. Amortitzable
en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit horitzontal, mesurada
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
2

2,00
2,00

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Seguretat i salut

Seguretat i salut

CODI

RESUM

SSPCAEC05

m²

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

Xarxa de protecció de poliamida d'alta tenacitat, per a buits horitzontals.

Xarxa de protecció de poliamida d'alta tenacitat, color blanc, de 80x80
mm de pas, amb corda de xarxa de calibre 4 mm i corda perimetral de poliamida de 12 mm de calibre nuada a la xarxa, per cobrir buits horitzontals
de superfície compresa entre 15 i 35 m² en forjats, ancorada al forjat cada
50 cm amb ganxos metàl·lics.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit horitzontal, mesurada
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
100

100,00
100,00

SSPCAEC06

U

8,89

889,00

2,00
16,63

33,26

17,45

17,45

125,67

125,67

Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor.

Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent
extintor, amb vas difusor, amortitzable en 3 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
1

1,00
1,00

SSPCAEC09

U

Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de dimensions
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).

Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de
dimensions 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i
punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb
recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment
de la caseta durant el període de lloguer.
1

U

PREU

IMPORT

18,19

18,19

TOTAL SS 02 ...................................................................................................................................

1.612,81

Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable
en 1 us, fixat amb brides.

Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de
riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació,
amortitzable en 1 us, fixat amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
1,00

TOTAL.............................................................................................................................................................

2,00
U

SSPCAEC10

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

1,00

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
SSPCAEC07

RESUM

1

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia 21A-144B-C.

2

CODI

1,00
1,00

2.679,31

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL∙LACIONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
referència:
projecte:
peticionari:
situació:
municipi:
projectista/redactor:
Data projecte:

190188
PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU
EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
NIF: Q5856102‐H
C/ FRANCESC PLA EL VIGATÀ, núm. 1
08500, VIC (BARCELONA)
SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA (col. 9232)
MARÇ 2021

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL∙LACIONS DE L’ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV

PLÀNOLS
U.01 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
U.02 ÀMBIT D’ACTUACIÓ
5.03.1 PLANTA BAIXA. INSTAL∙LACIÓ D’AIGUA
5.03.2 PLANTA COBERTA ACTUAL. INSTAL∙LACIÓ PLAQUES TÈRMIQUES
5.04.1 PLANTA BAIXA. SANEJAMENT AIGÜES PLUVIALS
5.04.2 PLANTA PRIMERA. SANEJAMENT AIGÜES PLUVIALS
5.04.3 PLANTA SEGONA I PLANTA COBERTA. SANEJAMENT AIGÜES PLUVIALS
5.05.1 PLANTA COBERTA ACTUAL. INSTAL∙LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
5.05.2 PLANTA PRIMERA. INSTAL∙LACIÓ CLIMA I EXTRCCIONS
5.05.3 PLANTA SEGONA I PLANTA COBERTA. INSTAL∙LACIÓ CLIMA I EXTRACCIONS
5.08.1 PLANTA BAIXA. INSTAL∙LACIÓ BT
5.10.1 TELECOMUNICACIONS. PLANTA BAIXA
5.12.1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. PLANTA BAIXA I PRIMERA, PROTECCIÓ PASSIVA I EVACUACIÓ
5.13.1 INSTAL∙LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
5.13.2 INSTAL∙LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP. PLANTA COBERTA. UBICACIÓ MÀSTIL
5.13.3 INSTAL∙LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP. SECCIÓ
MC 5.14. ALTRES INSTAL∙LACIONS. PLANTA BAIXA

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

l

Comamala

mí
Ca
del
C.

Sant Miquel
Gros

1
2

4

3

6
5

8

7

9

11

10

12
15

14

16

17

18

20
19

21

23

22

13

iqu

del
Puig

12
11

RACK

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SALA

us
s Jue

10

ic
el X

C. d
e

tM
San

l
C. de

C. del Ca
nigó

on

C. de Sant Segim

iron
a
eG
C. d

unt
Bellm

rrer

C. de

asfe

M è d e r

RC

R

Germanetes
dels Pobres

C. de
Sant
Seba
s

an
Jug
na

Cla
vé

Joa

la S
ole
dat

en
Gal
line
rs

Molí
d'en Saborit

C. d
e

Genís
Antel, SA

C. d
e

Pg. d
e la

2
1

4
3

5

6

8
7

10
9

12
11
13

14

16
15

17

19
18

20

eR
od
a

Ct
ra.
d

i

oa
qu
im
ad
eV
ed
run
a

.M

Sants
C. de
San t
M

iquel
dels

e l

DR

Gener
ali tat

Pe
re

DR

DR

Mo
n ts
erra
t

R

C. d
el P
rat
d'
'An
se
lm

s

C. de Manlle
u

tià

F. M

la Rie
ra
C. de

l 'Ho
spi ta
l
Ram
bla
de

Terrades
C. de R. de

C. d
e

C. de les Adoberies

R

C.

DI

Pla
.
F
de

iga
V
l
e
,

1
----

Danny

Versió
----

Miquel Albó Vidal de Llobatera

s
Jueu
dels
Puig

C.
de

C.
de
lP
are
Ga
llis
sà

irama
rges

C. de M ossèn Josep Gudiol

tà

Casa
Espona

L'Atlàntida

R

l

siñol

C.
de
Sa
nt

C. del
Bisbe
Torra
siB
ages

Convent
de Santa Teresa

DR

Pont de
Queralt

C.

rinanel

Indú
stria

S. Ru

Av. dels Països Ca
talans

Escorial

a
ad
n tc
Mo

DR

Raba

C. de

ls
de
bla
m
Ra

an Pau

n. M. Se

Casa
Vilarrúbia

Casa
Parrella

C. de C

C. de M
C. de la

RC
RC

C.
d

rd
Jo

les Josefines

R

Parc
de
Jaume Balmes

lo

l
C. de

oles
es S
Du
Palau
les
C. de
Bojons

R

edro

C. de Cabrera

Gelad
a

R

DR

C. de

eria

cat

rav

X

T
J.

C. de
M

de

Convent de
Sant Domènec
EA de Vic

Consell Comarcal
d'Osona

la Llo
tja

C.

at
Bisb
del
bla
Ram

ad
e Sa
nt D
omènec

22
21

s
die
ala
.G

RC

de P

Can Gatius

J
a.
St
de Col·legi
C.

Casa
Clariana

l'Albergueria
RC

nuel

Mas Escorial

ial
cor
l'Es
de

Plaça
de
la Divina Pastora

sina

Car
don
a

Mare de Déu
dels Dolors

Palau
Episcopal

bl

els Trinitaris

C. de les Flors

Recinte firal
El Sucre

Sant Antoni
Maria Claret

M

m
Ra

el Sucre

Casa
Ricart

de

Hospital de
Santa Creu

C. de
Sant P
au

Plaça
de
Santa Teresa

Santa Clara

Sant Pere

e Ma

C. de les Guilleries

C. dels Aluders

igcerdà
Ctra. de Pu
dal

or R. d'Aba
l'Historiad

Casa
Bayés

Plaça
de
la Catedral

Casa
Calderó

la Santa
Creu

la Fu

Museu
Episcopal

Plaça
del
Bisbe Oliba

13
14
15
16
17
18
19

la Divina
Pastora

Casa de
la Misericòrdia
Plaça
dels
Sants Màrtirs

Temple
Romà

Santa Caterina

a
la Ramad
C. de

Casa de
Convalescència

ni

C. de
la

la Pietat

23

C.

Antic
Seminari

C. del Doctor Junyent

t. Anto

la Llotja

les Sagramentàries
Sant Miquel

30
31

ert
.S

Sant Just

C. d

.M

inarda

C. de Joan de Serrallonga

gu
Roca

DI DI

C. de
S

C. de

C. d
e

mí
Ca

C. Nou

San
t Fid
el

Sant Felip

J
de

Perot

la Fàbrica
Torra

DI

DI DI DI

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

s
de Ma

nt
Sa
de
C.

Ajuntament

Casa
Cortada

T
DIPÒSI S
RESIDU

DI

DR

cat
dvo
,A
bò
de

Mercat
Municipal

ar
Vil

a

Casa
Beuló

Casa
Comella
Casa
Costa

i
da

orc
raf

orató

Can Robert

er
Av. del M

la
ng

ed

n
C. d'e

s
orgade
isbe M
C. del B

els M

DI

.A

lP
de

Plaça Major

C. d
e

Conq
uerid
or

eig
ss
Pa
el

Casa
Vilà

guer

DC

C.

C.

Verda

Casa Puig

CS

Plaça
de
Santa Clara

d
la.
Rb

Jacint

Casa
Comella

e

Casa
Moixó

Casa Illa
C. de

del Ca
rm

Casa
Genís

Hospital General
de Vic

DC

T.
C. de
J
de
C.

a
lev
aG
el

Ramb
la

p

DR

a
on
Os
d'

d
éu
eD

i Pol

Casa
Serrabou

Mare de Déu
del Carme

CS

Santa Clara
Vella

C. de
Jaume
I el

de Balenyà

CS

CS

lm
ca
sa
uig
lP
de
C.

d
are
la M

Col·legi Sant Miquel
dels Sants

Plaça
de
Colomer i Munmany

el
Ca
m

DI

rb
Gu
de
C.

quel Martí

C. de Mi

are Coll
C. del P

Escola
Pare Coll

Universitat
de Vic

C. d

ing

e
C. d

Plaça del Mil·lenari

CS

l
de

lem
.F
Dr

t
ta

Família

C.

prodon
esc Cam
de Franc
Ronda

Plaça
de
l'Estació

C. de

Can Baumann

om
lC
de
C.

Nord

talunya
a de Ca

Sagrada

Institut
de Vic

Museu de
l'Art de la Pell

DIDIDI

çala
la i Sa
R. Sa

Clínica
de Vic

la Central

C. del

ssemble

Puig

au
la L

el Sucre

iñol
. Rus

C. de l'A

ó

mal

sbe

, Bi
C. d'Ató

CS

DI

lbó
at Ca
t Bern
e San
Av. d

DR

CS

DI
DI
DI
DI
DI
DI DI

Puig dels Jueus

Plaça
de
Catalunya

C.
d

Parc dels Estudis

DI

Parc
de
Miquel Albó Vidal de Llobatera

ic

Alemany
quebisbe
C. de l'Ar

DI

igatà
, el V

F. Pla

C. de

DI

S
C. de

M

ra

ó
b
l
a
C
t
a
n
r
e
tB
n
a
S
e
Av. d

R
R

Doct
or

hs
irac
l Sub
Rafae
C. de

Salar
ich

s

C. del P
are Huix

Pg. de
la Gen
erali ta
t

de

Va
llf
og
on
a

C. de la Providència

de
C.

Re

r
to

g
a Pui

el Mercer
Can Forcada

EMPLAÇAMENT

N

E. mail: santi%%064altimiras.net

Llull

na
so
O
d'

on
Ram
C. de

r.
D
el
d
C.

ng
i
m
e
l
F

t
ta

icó

me
Jau

Institut
de Vic

Enginyers Consultors

DC

t

gamanen
C. de Ta

M
Botànic
C. del

creu

dela

de M
onte
llà

C. de Puig-l'agulla

a

sC
ïso

Pa

amp

elona
Barc

T orren t de S an t

els
.d
Av

ns
tala

om
lC
de
C.

aiC

Serr

de
carril
Ferro

Santa Anna

l'Horta
Fonda

Plaça
de
Santa Anna

e J.

tseny

da
Lor
de
Déu
de
are
la M

Mon

Rafa
el Ga
y

Sant Jaume
dels Malalts

Sant Jaume

C. d

C. de J
oan XX
III

C. d
e

l'Horta
Vermella

C. de Josep M. Pallàs

de
C.

el
Av. d

SITUACIÓ

Pr
atd
es
ab
a

DR

Institut
La Plana

1

C. de Joan Maragall

Parc
de
l'Horta de la Sínia

lles
Cente
C. de

rue

e l

C. del V
irrei Avil
és

idre

nt Is

Habitatges
Montseny

r. T

s

iba

e Sa

C. d

de la R

lD

die

OAR Vic
CS

C. d'Enr
ic Prat

de

ala

C. de Josep M. Folch i Torres

i Moret

CS

Escola
Montseny

C.

eR
od
a

di Bayé
octor C
an
C. del D

C. del Matagalls

e
Jaum
San t

l Serra

la Font
de Sant Pere

.G
M

on d'Abad
al

Manue

iol

ta

Av. de l 'Estadi

C. de

. Mo
ntur

C.
de
Jo
se
Plaça d'Amusic
p
C. de

C. de Raim

eN

Parc
de
l'Horta Vermella

l'Estadi

Av. de
Pius X
II

C. d

de

Plaça
de
Fra Joan
CS

DR

C.

el Remei

Mare de Déu
de la Guia

Plaça
de
Francesc Moragas

Plaça
de
Josep M. Pericas
la Fo
nt d
e Sa
nt P
ere

Tel. 93 889 19 49 - Fax 93 889 20 74
08506 CALLDETENES

C. de
l

Roda

a.
d

C. del Remei

Rbla. de J. Tarradellas

C. de

Bac
de

ENGINYER TÈCNIC ELÈCTRIC
COL.: 9.232
Av. Pau Casals, 21, Entresol

C. de
Narcís
Verd
agu
er

C. del Bisbe Strauch

el Remei

C. de

Ca
tala
ns

Ctra. de la Guixa

VIC

C. de J. Munmany

SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA

C. de N. Verdaguer i Callís

c

RC

G u r r i

R
R

DR

r

Av
.d
els
Pa
ïso
s

RC
RC

R
R

RC R

l

R

lgue

C.
de
Ma
nu
el C
arra
sco
i

RC

C. d
e l'A

Pelay
o

RC R

R

RC

R
R

RC
RC

la Calla

For
mig
uera

Col·legi Sagrat Cor
de Jesús

L'ENGINYER:

Febrer

C. de
M

R
R

C. d'Andreu

Pont
del Remei

Pont
del Tren
RC

p
Pe

la
i Saça

les Adoberies

enén
dez y

de
Pg.

Mare de Déu
del Roser

guilar
nís i A
artí Ge
Av. de M

Parc
de
l'Horta Nova

RC

R
RC

Molí d'
en

C. de Sant Francesc

RC

R
RC

ra
ntu
Ve

Sabor
it

Multicines
Sucre

C. del

e

as
eg
br
Fà
.
J
de
C.

Manlleu

at

Est. Vic

C. d

18
19

lG
de

C. del Pla

Santi Ylla

Mos
sèn
Llor
enç
Vilac
ís

el Seminari

cementiri

la Torre
dels Frares
Torre dels
Frares

17

20

Ctra. de

C.

r

rineu

C. de la

e
C. d

16

22
21

adals

l
de
C.

Fo

l
C. de

r
Llo
uel
Miq

14
15

25
24
23

es

lla
Fa
tre
es

C. del Pi

Mas
d'en Planes

13

26

C.
de
l

'E

28
27

e
C. d

el M
C. d

Escola Guillem de MontrodonSant Miquel dels Sants

30
31
29

Puig d'en Planes

el Castell
d'en Planes

DIPÒSIT
RESIDUS

DI

de
C.

t dels Pr
C. del So

erdà
igc
Pu
aa
lon
rce
rau
Ba
el G
ud
de
me
rto
rril
Ba
ca
St.
de
rro
C.
Fe

ra

d

Hospital General
de Vic

s
llé
Se
'en

El Peticionari:
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

10

7
5
6

34

12
11

2

RACK

1

SALA

89

Puig dels Jueus

Pavelló del
Castell d'en Planes

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

C.

Can Crespi
'en Sellés
C. de l 'Era d

Carrer Francesc Pla "el Vigatà", 1
08500.- VIC

Era d'en Sellés

Emplaçament:

Arxiu Comarcal
d'Osona

Pavelló del
Castell d'en Planes

la Torre
de les Puces

el Corral
de la Torre

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER
LABORATORIS AL CHV

tge
Para

la

d'en

Jo
se
pP

ta
Cos
e la
C. d

de

a

s
olo

la T

Parc
del
Blat

Castell
d'en Planes

Març 2021

de

à
erd
igc
Pu

ls
dels Prada
C. del Sot

ona
Sols

la Talaia

Revisat

ay

Referència
Projecte

d
C.

Deixalleria
de Vic

Dibuixant

el F
arad

Tècnic

icha

e
C. d

aa
lon
rce
Ba
de
rril
ca
rro
Fe

v
er
eC

Data

eM

a
er

A1: 1/5000-1000
A3: 1/10000-2000

C. d

ó
tar
Ma
de
C.

Escala:

irona
C. de G

190188-REMUNTA

berg

190188

Gut
en

Referència
Plаnol

Núm. Plаnol

antc
lime
nt
Fra
nce
sc S
C. d
e

C. d
e

Parc de l'Ordi

U.01

Caja
amó
ny
go R
eS
anti
a

C. de Sta. C
oloma
de Far
ners

les
yo

llmunt

leida
C. de L

C. d

an
eB

d
C.

C. de Be

lona
Barce
C. de

Parc
de
Can Cassany

e
d
.
C

l
C. de

S. Ru

siñol

Jueu
dels
Puig

C. de

ó
b
l
a
C
t
a
n
r
e
B
t
n
a
S
e
d
.
v
A

Miquel Albó Vidal de L

N

Tel. 93 889 19 49 - Fax 93 889 20 74
08506 CALLDETENES

ENGINYER TÈCNIC ELÈCTRIC
COL.: 9.232
Av. Pau Casals, 21, Entresol

13
14
15
16
17
18
19

14
13

18
17
16
15

20
19

22
21

23

4
3
2

7
6
5

10
9
8

12
11

1

12
11

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Carrer Francesc Pla "el Vigatà", 1
08500.- VIC

Emplaçament:

El Peticionari:
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER
LABORATORIS AL CHV

30
31

SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

E. mail: santi%%064altimiras.net

e
d
.
C
L'ENGINYER:

oren
ç Vi
lacís

DI

Enginyers Consultors

DI
T
DIPÒSI S
RESIDU

1

à
t
a
g
l Vi

e
,
a
l
F. P
RACK

Hospital General
de Vic
SALA

M os
sèn
Ll

Puig dels Jueus
Revisat

Dibuixant

Tècnic

Data

Escala:

Referència
Plаnol

Referència
Projecte

----

Danny

----

Març 2021

A1: 1/500
A3: 1/1000

190188-REMUNTA

190188

Versió

1

U.02

Núm. Plаnol

1

ZONA D'ACTUACIÓ

N
E. mail: santi%%064altimiras.net

Enginyers Consultors

Tel. 93 889 19 49 - Fax 93 889 20 74
08506 CALLDETENES

ENGINYER TÈCNIC ELÈCTRIC
COL.: 9.232
Av. Pau Casals, 21, Entresol

SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA

L'ENGINYER:

M2

M3

D3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11

D4

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

13
14
15
16
17
18
19

30
31

1
4

3

5
7

6
8
10

9
12

11
14

13

15
17

16
18

19

Carrer Francesc Pla "el Vigatà", 1
08500.- VIC

Emplaçament:

El Peticionari:
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PLANTA -BAIXA: INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER
LABORATORIS AL CHV

2
20

22

21
23

Revisat

Dibuixant

Tècnic

Data

Escala:

Referència
Plаnol

Referència
Projecte

----

Danny

Adrià

Març 2021

A1: 1/150
A3: 1/300

190188-REMUNTA

190188

Versió

1

5.03.1

Núm. Plаnol

1

N

E. mail: santi%%064altimiras.net

Enginyers Consultors

Tel. 93 889 19 49 - Fax 93 889 20 74
08506 CALLDETENES

ENGINYER TÈCNIC ELÈCTRIC
COL.: 9.232
Av. Pau Casals, 21, Entresol

SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA

L'ENGINYER:

Carrer Francesc Pla "el Vigatà", 1
08500.- VIC

Emplaçament:

El Peticionari:
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PLANTA COBERTA ACTUAL: INSTAL·LACIÓ PLAQUES
TÈRMIQUES

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER
LABORATORIS AL CHV

Revisat

Dibuixant

Tècnic

Data

Escala:

Referència
Plаnol

Referència
Projecte

----

Danny

Manu

Març 2021

A1: 1/100 1/200
A3: 1/200 1/400

190188-REMUNTA

190188

Versió

1

5.03.2

Núm. Plаnol

E. mail: santi%%064altimiras.net

PVC DN200

Enginyers Consultors

B

1

Rasa per pas de xarxa de sanejament

11

12
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tel. 93 889 19 49 - Fax 93 889 20 74
08506 CALLDETENES

Pou de registres Ø 60 cm x 110 cm alçada

ENGINYER TÈCNIC ELÈCTRIC
COL.: 9.232
Av. Pau Casals, 21, Entresol

Arqueta de registres de 40 x 40 x40 cm

4

3

5
7

6
8

9
12
14

13

15
17

16
18

20

19
22

21
23

Carrer Francesc Pla "el Vigatà", 1
08500.- VIC

Emplaçament:

El Peticionari:
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PLANTA BAIXA: SANEJAMENT AIGÜES PLUVIALS

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER
LABORATORIS AL CHV

Baixant residus químics (previsió)

SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA

A

13
14
15
16
17
18
19

30
31

----

Revisat

Joan

Març 2021

A1: 1/100
A3: 1/200

190188-REMUNTA

190188

Joan

Canalització aigües pluvials
Dibuixant

Tècnic

Data

Escala:

Referència
Plаnol

Referència
Projecte

Bunera aigües pluvials

N

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

Baixant aigües pluvials

L'ENGINYER:

M2

PVC DN160
10

M3

PVC DN200
1

D3

PVC DN160
2

D4

LLEGENDA SANEJAMENT

Baixant aigües residuals (previsio)

Versió

1

5.04.1

Núm. Plаnol

1B
2B

2C

2D

PVC DN160

PVC DN110
PVC DN110

3B

PVC DN160

39
40
41
38
37
36
35
34
33
32
31

24
25
26
27
28
29
30

PVC DN160

4A

PVC DN110

3C

3D

E. mail: santi%%064altimiras.net

PVC DN160

Enginyers Consultors

B

1

1A
3A

Tel. 93 889 19 49 - Fax 93 889 20 74
08506 CALLDETENES

A

Carrer Francesc Pla "el Vigatà", 1
08500.- VIC

Emplaçament:

El Peticionari:
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PLANTA PRIMERA: SANEJAMENT AIGÜES PLUVIALS

Joan

----

Revisat

Joan

Març 2021

A1: 1/100
A3: 1/200

190188-REMUNTA

Dibuixant

Tècnic

Data

Escala:

Referència
Plаnol

Canalització aigües pluvials

ENGINYER TÈCNIC ELÈCTRIC
COL.: 9.232
Av. Pau Casals, 21, Entresol

Rasa per pas de xarxa de sanejament

SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA

Arqueta de registres de 40 x 40 x40 cm

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER
LABORATORIS AL CHV

Baixant residus químics (previsió)

N

Baixant aigües residuals (previsio)

190188

Bunera aigües pluvials
Referència
Projecte

Baixant aigües pluvials

L'ENGINYER:

50
51
52
53
54
55
56
57
58

2A

60
59

49
48
47
46
45
44
43

Versió

1

5.04.2

Núm. Plаnol

LLEGENDA SANEJAMENT

Pou de registres Ø 60 cm x 110 cm alçada

PVC DN160

PVC DN110

4B

PVC DN160

Rasa per pas de xarxa de sanejament

57
56
55
54
53

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
68

1A
2B
3B
4A

1B
2C
3C
4B

2D
3D

PLANTA COBERTA
E. mail: santi%%064altimiras.net

Pou de registres Ø 60 cm x 110 cm alçada

Enginyers Consultors

Arqueta de registres de 40 x 40 x40 cm

Tel. 93 889 19 49 - Fax 93 889 20 74
08506 CALLDETENES

Baixant residus químics (previsió)

Carrer Francesc Pla "el Vigatà", 1
08500.- VIC

El Peticionari:
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PLANTA SEGONA I PLANTA COBERTA:
SANEJAMENT AIGÜES PLUVIALS

Baixant aigües residuals (previsio)

Emplaçament:

Bunera aigües pluvials

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER
LABORATORIS AL CHV

Baixant aigües pluvials

Joan

----

Revisat

Joan

Març 2021

A1: 1/125
A3: 1/250

190188-REMUNTA

190188

Dibuixant

Tècnic

Data

Escala:

Referència
Plаnol

Referència
Projecte

Canalització aigües pluvials

ENGINYER TÈCNIC ELÈCTRIC
COL.: 9.232
Av. Pau Casals, 21, Entresol

68
69
70
71
72
73
74
75
76

LLEGENDA SANEJAMENT

SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA

L'ENGINYER:

67
66
65
64
63
62
61
60
59

3A

1

N

78
79
80
81
82
83
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68

2A

PLANTA SEGONA

Versió

1

5.04.3

Núm. Plаnol

1

N

ZONA D'ACTUACIÓ
E. mail: santi%%064altimiras.net

Enginyers Consultors

Tel. 93 889 19 49 - Fax 93 889 20 74
08506 CALLDETENES

ENGINYER TÈCNIC ELÈCTRIC
COL.: 9.232
Av. Pau Casals, 21, Entresol

SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA

L'ENGINYER:

Carrer Francesc Pla "el Vigatà", 1
08500.- VIC

Emplaçament:

El Peticionari:
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PLANTA COBERTA ACTUAL: INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER
LABORATORIS AL CHV

Revisat

Dibuixant

Tècnic

Data

Escala:

Referència
Plаnol

Referència
Projecte

----

Danny

Manu

Març 2021

A1: 1/100
A3: 1/200

190188-REMUNTA

190188

Versió

1

5.05.2

Núm. Plаnol

Previsió muntants conductes clima

Previsió muntants conductes extracció

E. mail: santi%%064altimiras.net

Enginyers Consultors

LLEGENDA

1

N

Tel. 93 889 19 49 - Fax 93 889 20 74
08506 CALLDETENES

ENGINYER TÈCNIC ELÈCTRIC
COL.: 9.232
Av. Pau Casals, 21, Entresol

SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA

L'ENGINYER:

60
59

49
48
47
46
45
44
43

50
51
52
53
54
55
56
57
58

Carrer Francesc Pla "el Vigatà", 1
08500.- VIC

Emplaçament:

El Peticionari:
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PLANTA SPRIMERA:
INSTAL·LACIÓ CLIMA i EXTRACCIÓNS

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER
LABORATORIS AL CHV

Ø250

39
40
41
38
37
36
35
34
33
32
31

24
25
26
27
28
29
30

Revisat

Dibuixant

Tècnic

Data

Escala:

Referència
Plаnol

Referència
Projecte

----

Danny

Manu

Març 2021

A1: 1/125
A3: 1/250

190188-REMUNTA

190188

Versió

1

5.05.2

Núm. Plаnol

Previsió muntants conductes clima

Previsió muntants conductes extracció

PLANTA COBERTA
E. mail: santi%%064altimiras.net

Enginyers Consultors

LLEGENDA

1

N

Tel. 93 889 19 49 - Fax 93 889 20 74
08506 CALLDETENES

ENGINYER TÈCNIC ELÈCTRIC
COL.: 9.232
Av. Pau Casals, 21, Entresol

SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA

L'ENGINYER:

PLANTA SEGONA
67
66
65
64
63
62
61
60
59

68
69
70
71
72
73
74
75
76

Carrer Francesc Pla "el Vigatà", 1
08500.- VIC

Emplaçament:

El Peticionari:
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PLANTA SEGONA I PLANTA COBERTA:
INSTAL·LACIÓ CLIMA i EXTRACCIONS

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER
LABORATORIS AL CHV

57
56
55
54
53

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
68

Revisat

Dibuixant

Tècnic

Data

Escala:

Referència
Plаnol

Referència
Projecte

----

Danny

Manu

Març 2021

A1: 1/125
A3: 1/250

190188-REMUNTA

190188

Versió

1

5.05.3

Núm. Plаnol

1

N

E. mail: santi%%064altimiras.net

Enginyers Consultors

ZONA D'ACTUACIÓ
Tel. 93 889 19 49 - Fax 93 889 20 74
08506 CALLDETENES

ENGINYER TÈCNIC ELÈCTRIC
COL.: 9.232
Av. Pau Casals, 21, Entresol

SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA

L'ENGINYER:

M2

M3

D3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11

D4

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

13
14
15
16
17
18
19

30
31

1
4

3

5
7

6

8
10

9
12

11
14

13

15
17

16
18

20

19

Carrer Francesc Pla "el Vigatà", 1
08500.- VIC

Emplaçament:

El Peticionari:
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PLANTA BAIXA:INSTAL·LACIÓ BT

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER
LABORATORIS AL CHV

2
22

21
23

Revisat

Dibuixant

Tècnic

Data

Escala:

Referència
Plаnol

Referència
Projecte

----

Danny

Adrià

Març 2021

A1: 1/100
A3: 1/200

190188-REMUNTA

190188

Versió

1

5.08.1

Núm. Plаnol

1

N

E. mail: santi%%064altimiras.net

Enginyers Consultors

ZONA D'ACTUACIÓ
Tel. 93 889 19 49 - Fax 93 889 20 74
08506 CALLDETENES

ENGINYER TÈCNIC ELÈCTRIC
COL.: 9.232
Av. Pau Casals, 21, Entresol

SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA

L'ENGINYER:

M2

M3

D3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11

D4

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

13
14
15
16
17
18
19

30
31

1
4

3

5
7

6
8
10

9
12

11
14

13

15
17

16
18

19

Carrer Francesc Pla "el Vigatà", 1
08500.- VIC

Emplaçament:

El Peticionari:
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

TELECOMUNICACIONS
PLANTA BAIXA

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER
LABORATORIS AL CHV

2
20

22

21
23

Revisat

Dibuixant

Tècnic

Data

Escala:

Referència
Plаnol

Referència
Projecte

----

Danny

Adrià

Març 2021

A1: 1/100
A3: 1/200

190188-REMUNTA

190188

Versió

1

5.10.1

Núm. Plаnol

1

N

E. mail: santi%%064altimiras.net

Enginyers Consultors

ZONA D'ACTUACIÓ
Tel. 93 889 19 49 - Fax 93 889 20 74
08506 CALLDETENES

ENGINYER TÈCNIC ELÈCTRIC
COL.: 9.232
Av. Pau Casals, 21, Entresol

SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA

L'ENGINYER:

M2

M3

D3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11

D4

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

13
14
15
16
17
18
19

30
31

1
4

3

5
7

6
8
10

9
12

11
14

13

15
17

16
18

20

19

21
22

23

Carrer Francesc Pla "el Vigatà", 1
08500.- VIC

Emplaçament:

El Peticionari:
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. PLANTA BAIXA I PRIMERA
PROTECCIÓ PASIVA I EVACUACIÓ

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER
LABORATORIS AL CHV

2

Revisat

Dibuixant

Tècnic

Data

Escala:

Referència
Plаnol

Referència
Projecte

----

Danny

Joan

Març 2021

A1: 1/100
A3: 1/200

190188-REMUNTA

190188

Versió

1

5.12.1

Núm. Plаnol

e
d
.
C

l
C. de

S. Ru

siñol

Jueu
dels
Puig

C. de

ó
b
l
a
C
t
a
n
r
e
B
t
n
a
S
e
d
.
v
A

Miquel Albó Vidal de L

N

Tel. 93 889 19 49 - Fax 93 889 20 74
08506 CALLDETENES

ENGINYER TÈCNIC ELÈCTRIC
COL.: 9.232
Av. Pau Casals, 21, Entresol

13
14
15
16
17
18
19

14
13

18
17
16
15

20
19

22
21

23

4
3
2

7
6
5

10
9
8

12
11

1

12
11

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

R74.0
0

Carrer Francesc Pla "el Vigatà", 1
08500.- VIC

Emplaçament:

El Peticionari:
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP
ÀMBIT D'ACTUACIÓ

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER
LABORATORIS AL CHV

30
31

SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

E. mail: santi%%064altimiras.net

e
d
.
C
L'ENGINYER:

oren
ç Vi
lacís

DI

Enginyers Consultors

DI
T
DIPÒSI S
RESIDU

1

à
t
a
g
l Vi

e
,
a
l
F. P
RACK

Hospital General
de Vic
SALA

M os
sèn
Ll

Puig dels Jueus
Revisat

Dibuixant

Tècnic

Data

Escala:

Referència
Plаnol

Referència
Projecte

----

Danny

Adrià

Març 2021

A1: 1/500
A3: 1/1000

190188-REMUNTA

190188

Versió

1

5.13.1

Núm. Plаnol

1

N
E. mail: santi%%064altimiras.net

Enginyers Consultors

Tel. 93 889 19 49 - Fax 93 889 20 74
08506 CALLDETENES

ENGINYER TÈCNIC ELÈCTRIC
COL.: 9.232
Av. Pau Casals, 21, Entresol

SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA

L'ENGINYER:

1.92

18.44

Carrer Francesc Pla "el Vigatà", 1
08500.- VIC

Emplaçament:

El Peticionari:
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP.
PLANTA COBERTA. UBICACIÓ MÀSTIL

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER
LABORATORIS AL CHV

Revisat

Dibuixant

Tècnic

Data

Escala:

Referència
Plаnol

Referència
Projecte

----

Danny

Adrià

Març 2021

A1: 1/100
A3: 1/1200

190188-REMUNTA

190188

Versió

1

5.13.2

Núm. Plаnol

N
1

E. mail: santi%%064altimiras.net

Enginyers Consultors

1.00

3.00
4.30

Tel. 93 889 19 49 - Fax 93 889 20 74
08506 CALLDETENES

ENGINYER TÈCNIC ELÈCTRIC
COL.: 9.232
Av. Pau Casals, 21, Entresol

2.10

85

30

1.35

4.30

4.30

2.15

4.30

30

80

6.00

ÀREA D

SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA

.30

3.45

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

13
14
15
16
17
18
19

30
31

5
10

11

7

6
12

8

9
14

17

18

15
20

16
22

23

19

21

Carrer Francesc Pla "el Vigatà", 1
08500.- VIC

El Peticionari:
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP.
SECCIÓ

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER
LABORATORIS AL CHV
Emplaçament:

IÓ
OTECC
R
P
E
D
ÀREA

L'ENGINYER:

3.30

1.35

M2

M3

D3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11

D4

13

CAPTADOR CONIC PLUS-L

E PROT
ECCIÓ

4

2

3

1

Revisat

Dibuixant

Tècnic

Data

Escala:

Referència
Plаnol

Referència
Projecte

----

Danny

Adrià

Març 2021

A1: 1/100
A3: 1/1200

190188-REMUNTA

190188

Versió

1

5.13.3

Núm. Plаnol

1

N

E. mail: santi%%064altimiras.net

Enginyers Consultors

ZONA D'ACTUACIÓ
Tel. 93 889 19 49 - Fax 93 889 20 74
08506 CALLDETENES

ENGINYER TÈCNIC ELÈCTRIC
COL.: 9.232
Av. Pau Casals, 21, Entresol

SANTI ALTIMIRAS I ROVIRA

L'ENGINYER:

M2

M3

D3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11

D4

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

13
14
15
16
17
18
19

30
31

1
4

3

5
7

6
8
10

9
12

11
14

13

15
17

16
18

19

Carrer Francesc Pla "el Vigatà", 1
08500.- VIC

Emplaçament:

El Peticionari:
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

ALTRES INSTAL·LACIONS:
PLANTA BAIXA

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER
LABORATORIS AL CHV

2
20

22

21
23

Revisat

Dibuixant

Tècnic

Data

Escala:

Referència
Plаnol

Referència
Projecte

----

Danny

Adrià

Març 2021

A1: 1/100
A3: 1/200

190188-REMUNTA

190188

Versió

1

5.14.1

Núm. Plаnol

TOM 3 RESUM DE PRESSUPOST

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)

1.403.110,67 €

OBRA ARQUITECTURA
OBRA INSTAL.LACIONS
13,00% DESPESES GENERALS SOBRE
6,00% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE

1.364.467,22 €
38.643,45 €
1.403.110,67 ………………………………
1.403.110,67 ………………………………
Subtotal

CONTROL QUALITAT
SEGURETAT I SALUT

1.669.701,70 €
8.348,51 €
25.045,53 €

Subtotal
21,00% IVA SOBRE

182.404,39 €
84.186,64 €

1.703.095,73 ………………………………

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

€

1.703.095,73 €
357.650,10 €
2.060.745,83 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(DOS MILIONS SEIXANTA MIL SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
VIC, DESEMBRE DE 2019

TOM 4 ANNEX FAÇANA

ÍNDEX
I. PLÀNOLS ..................................................................................................................
II. AMIDAMENTS I PRESSUPOST ...............................................................................

I. PLÀNOLS

ALÇAT SUD

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE D'UN NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

ALÇATS NORD I SUD
FUSTERIES

A3 1:200
A1 1:100

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.02.3

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

ALÇAT NORD

ALÇAT OEST

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE D'UN NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

ALÇATS EST I OEST
FUSTERIES

A3 1:200
A1 1:100

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.02.4

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

ALÇAT EST

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE D'UN NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

AXONOMETRIES

A3 A1 -

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

A.02.5

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

ALÇAT OEST

ALÇAT SUD

F5

F19

F1

F18

F3.2
F3.1

ALÇAT NORD

ALÇAT EST

F6

F21

F2

F20

FUSTERIES EXTERIORS

F7

F7

F4

F1 (1275x165 + 928x165 + 390x165 + 244x165 + 875x165)
Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario o equivalent
Vidre: 6+6/20/5+5 (exterior/cambra/interior)
Umin: 1,3 w/m2.ºK / Gmin: 0,55 / RWmin: 40 dB(A)

12.75

3.90

9.28

8.75

2.44

Umin: 1,3 w/m2.ºK / Gmin: 0,55 / RWmin: 40 dB(A)
- 1 unitat

1.35

3.00

1.65

F2 (3952x165)
Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario o equivalent
Vidre: 6+6/20/5+5 (exterior/cambra/interior)

8.75

39.52

nivell acabat sostre

1.35

3.00

1.65

nivell acabat fals sostre

nivell acabat paviment

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE D'UN NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

LES MIDES ES COMPROVARAN EN OBRA I S'ADAPTARAN ALS CONDICIONANTS D'AQUESTA. EN CAS DE DUBTE PREVAL EL CRITERI DE LA DF.
LES FUSTERIES INCLOUEN TAPETES, PLETINES I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A RESOLDRE LA CORRECTA ENTREGA DE L'OBRA.
S'INCLOU GRAFISME AMB VINILS (FRANJA 30 CM A 1,5 M DE TERRA) EN ELEMENTS INSUFICIENTMENT
PERCEPTIBLES SEGONS CRITERI DE LA DF.
TOTS ELS PANYS ANIRAN MESTREJATS SEGONS CRITERI DE LA DF.

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

FUSTERIES EXTERIORS 1

A3 1:100
A1 1:50

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

3.07.1

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

- 1 unitat

LES MIDES ES COMPROVARAN EN OBRA I S'ADAPTARAN ALS CONDICIONANTS D'AQUESTA. EN CAS DE DUBTE PREVAL EL CRITERI DE LA DF.
LES FUSTERIES INCLOUEN TAPETES, PLETINES I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A RESOLDRE LA CORRECTA ENTREGA DE L'OBRA.
S'INCLOU GRAFISME AMB VINILS (FRANJA 30 CM A 1,5 M DE TERRA) EN ELEMENTS INSUFICIENTMENT
PERCEPTIBLES SEGONS CRITERI DE LA DF.
TOTS ELS PANYS ANIRAN MESTREJATS SEGONS CRITERI DE LA DF.

F3.1 (1510x165)
Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario o equivalent
Vidre: 6+6/20/5+5 (exterior/cambra/interior)

F3.2 (1510x145)
Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario o equivalent
Vidre: 6+6/20/5+5 (exterior/cambra/interior)

Umin: 1,3 w/m2.ºK / Gmin: 0,55 / RWmin: 40 dB(A)

Umin: 1,3 w/m2.ºK / Gmin: 0,55 / RWmin: 40 dB(A)

- 1 unitat

- 1 unitat
nivell acabat sostre

1.35

1.35

2.80

3.00

1.45

1.65

nivell acabat fals sostre

15.10

F4 (1857x165 + 100x300 + 802x165)
Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario o equivalent
Vidre: 6+6/20/5+5 (exterior/cambra/interior)
Umin: 1,3 w/m2.ºK / Gmin: 0,55 / RWmin: 40 dB(A)
- 1 unitat
nivell acabat sostre

3.00

1.35

2.95

1.65

5

nivell acabat fals sostre

nivell acabat paviment

18.57

1.00

27.59

8.02

F5 (3091x145)
Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario o equivalent
Vidre: 6+6/20/5+5 (exterior/cambra/interior)
Umin: 1,3 w/m2.ºK / Gmin: 0,55 / RWmin: 40 dB(A)
- 1 unitat
nivell acabat sostre

1.35

2.80

1.45

nivell acabat fals sostre

nivell acabat paviment

30.91

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE D'UN NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

FUSTERIES EXTERIORS 2

A3 1:100
A1 1:50

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

3.07.2

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

nivell acabat paviment

15.10

LES MIDES ES COMPROVARAN EN OBRA I S'ADAPTARAN ALS CONDICIONANTS D'AQUESTA. EN CAS DE DUBTE PREVAL EL CRITERI DE LA DF.
LES FUSTERIES INCLOUEN TAPETES, PLETINES I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A RESOLDRE LA CORRECTA ENTREGA DE L'OBRA.
S'INCLOU GRAFISME AMB VINILS (FRANJA 30 CM A 1,5 M DE TERRA) EN ELEMENTS INSUFICIENTMENT
PERCEPTIBLES SEGONS CRITERI DE LA DF.
TOTS ELS PANYS ANIRAN MESTREJATS SEGONS CRITERI DE LA DF.

F6 (3131x145)
Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario o equivalent
Vidre: 6+6/20/5+5 (exterior/cambra/interior)
Umin: 1,3 w/m2.ºK / Gmin: 0,55 / RWmin: 40 dB(A)
- 1 unitat

nivell acabat sostre

1.35

2.80

1.45

nivell acabat fals sostre

nivell acabat paviment

F7 (100x210)
Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario o equivalent
Vidre: 6+6/20/5+5 (exterior/cambra/interior)
Umin: 1,3 w/m2.ºK / Gmin: 0,55 / RWmin: 40 dB(A)
- 2 unitats

nivell acabat sostre

F18 (110x300)
Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario o equivalent
Vidre: 6+6/20/5+5 (exterior/cambra/interior)

F19 (320x300)
Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario o equivalent
Vidre: 6+6/20/5+5 (exterior/cambra/interior)

Umin: 1,3 w/m2.ºK / Gmin: 0,55 / RWmin: 40 dB(A)

Umin: 1,3 w/m2.ºK / Gmin: 0,55 / RWmin: 40 dB(A)

- 1 unitat

- 1 unitat
nivell acabat sostre
nivell acabat fals sostre

5

3.00

2.10

3.00

nivell acabat fals sostre

nivell acabat paviment

nivell acabat paviment

1.00

1.10

2.10

F20 (110x275)
Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario o equivalent
Vidre: 6+6/20/5+5 (exterior/cambra/interior)

F21 (320x275)
Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario o equivalent
Vidre: 6+6/20/5+5 (exterior/cambra/interior)

Umin: 1,3 w/m2.ºK / Gmin: 0,55 / RWmin: 40 dB(A)

Umin: 1,3 w/m2.ºK / Gmin: 0,55 / RWmin: 40 dB(A)

- 1 unitat

- 1 unitat

3.20

1.10

nivell acabat sostre

2.75
5

5

2.75

nivell acabat fals sostre

1.10

1.10

c/de la Soledat,12 Baixos
08500-Vic
Telf./Fax: 938 853 540
info@colomeraceves.cat

3.20

2.10

nivell acabat paviment

PROMOTOR
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (CHV)

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE D'UN NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

C/ DE FRANCESC PLA "EL VIGATÀ" 1 - 08500 VIC

ARQUITECTES
COLOMER-ACEVES ARQUITECTES S.L.P.
ALBERT COLOMER I BUSQUETS - 25851/2
DAVID ACEVES I CABALLERIA - 29930/8

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALES

DATA:

FUSTERIES EXTERIORS 3

A3 1:100
A1 1:50

CODI:

12-2019
228

Nº PLÀNOL

3.07.3

QUALSEVOL MODIFICACIÓ O CONCRECIÓ DELS DETALLS DEFINITS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SERÀ AUTORITZADA PER LA DF MITJANÇANT DOCUMENT ESCRIT PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ

31.31

II. AMIDAMENTS I PRESSUPOST
1. Amidaments
2. Quadre de preus 1
3. Quadre de preus 2
4. Pressupost
5. Resum de pressupost

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS
01
06
01

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI
1

E635ZK1LK

Data: 21/12/19

Pàg.:

1

PRESSUPOST ESTRUCTURA CHV_ANNEX
SISTEMA ENVOLVENT
TANCAMENTS

UA

DESCRIPCIÓ

m2

TANCAMENTS TIPUS
Façana amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR)
amb prestacions al foc millorades, amb la cara exterior llisa i la cara interior llisa, junt encadellat i sistema de fixació oculta,
per a façanes, col·locat. Inclou part proporcional de subestructura, remats, segellats i mitjans auxiliars
AMIDAMENT DIRECTE

2

E636TWF22F

1,000

TANCAMENT TIPUS

m2

Sistema de façana format per envà Aquapanel KNAUF WM111C 140/600 (12,5Aq+100.1+12,5Aq) MW o equivalent,
compost per una estructura d'acer galvanitzat especial per ambient no agressiu (Z275 g/m2), amb possibilitat d'instal·lació
per ambient agressiu (Z450 g/m2); de canals horitzontals de 100 mm d'amplada i muntants verticals de 100x50x1 mm,
amb una modulació de 600 mm de separació a eixos entre muntants; i sobre la qual es cargola pel costat exterior 1 placa
de ciment reforçada amb malla de fibra de vidre (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de gruix. Entre els perfils i
la placa porta muntada una barrera d'aigua Aquapanel KNAUF en format de 1,5x50 m i aïllament tèrmic-acústic en interior
de la cambra a base de panells de llana mineral (MW). I pel costat interior es cargolen: 1 placa Standard KNAUF (Tipus A
segons UNE EN 520) de 12,5 mm de gruix, Placa Standard de 12,5 mm de gruix. Totalment acabat per acabat mínim
Nivell Q1 o Q2, a punt per imprimar, revestir, pintar o decorar per l'interior; i/p.p. de tractaments de juntes, cantonades i
forats, passos d'instal·lacions, pastes, morters, cintes, malles, cantoneres, cargols, bandes d'estanqueïtat, neteja i mitjans
auxiliars (excepte elevació, transport i mesures de seguretat col·lectives). Vàlid per la cara exterior com a suport per un
sistema de façana lleugera ventilada
AMIDAMENT DIRECTE
3

EB122JBM

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

m

AMIDAMENT DIRECTE

01
06
02

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI
1

1A1E0001

1,000

1,000

PRESSUPOST ESTRUCTURA CHV_ANNEX
SISTEMA ENVOLVENT
FUSTERIES

UA

DESCRIPCIÓ

m2

FUSTERIA TIPUS F1
Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de
pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o
equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS
2

1A1E0002

m2

Data: 21/12/19

Pàg.:

2

FUSTERIA TIPUS F2
Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de
pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o
equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
AMIDAMENT DIRECTE

3

1A1E0003

m2

1,000

FUSTERIA TIPUS F3
Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de
pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o
equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
AMIDAMENT DIRECTE

4

1A1E0004

m2

1,000

FUSTERIA TIPUS F4
Suministre i col·locació de tancament exterior fix i practicable, color a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb
trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o
equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
AMIDAMENT DIRECTE

5

1A1E0005

m2

1,000

FUSTERIA TIPUS F5
Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de
pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o
equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS
6

1A1E0006

m2

Data: 21/12/19

Pàg.:

3

FUSTERIA TIPUS F6
Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de
pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o
equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
AMIDAMENT DIRECTE

7

1A1E0008

m2

1,000

FUSTERIA TIPUS F7
Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb
trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o
equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
AMIDAMENT DIRECTE

8

1A1E0020

m2

1,000

FUSTERIA TIPUS F18
Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb
trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o
equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
AMIDAMENT DIRECTE

9

1A1E0021

m2

1,000

FUSTERIA TIPUS F19
Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb
trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o
equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS
10

1A1E0022

Data: 21/12/19

Pàg.:

4

FUSTERIA TIPUS F20

m2

Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb
trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o
equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
AMIDAMENT DIRECTE
11

1A1E0023

m2

1,000

FUSTERIA TIPUS F21
Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb
trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o
equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de condicions, esquemes i
detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
AMIDAMENT DIRECTE

01
07
01

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI
1

EB121JBM

PRESSUPOST ESTRUCTURA CHV_ANNEX
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ
DIVISÒRIES

UA

DESCRIPCIÓ

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
AMIDAMENT DIRECTE

01
09
02
01

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
TITOL 4
NUM. CODI
1

E444Y511D

E9S1Z1320

1,000

PRESSUPOST ESTRUCTURA CHV_ANNEX
REVESTIMENTS
HORITZONTALS
PAVIMENTS

UA

DESCRIPCIÓ

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars, bigues, biguetes, corretges, etc. formats per peça simple o composta,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat. El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces especials,
les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets, i els elements auxliars de muntatge.
S'inclouen ajustos, pletines, rigiditzadors, connectors, mermes i petits elements.
AMIDAMENT DIRECTE

2

1,000

m2

1,000

Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 25x2 mm, en peces de 2000x600 mm,
col·locat
EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

AMIDAMENTS

Data: 21/12/19

AMIDAMENT DIRECTE

Pàg.:

5

1,000

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 1

1A1E0001

m2

FUSTERIA TIPUS F1

Data: 21/12/19

Pàg.:

1

PREU
204,86 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir segons mostres, amb perfileria
d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS
de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 2

1A1E0002

m2

FUSTERIA TIPUS F2

223,65 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir segons mostres, amb perfileria
d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS
de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 3

1A1E0003

m2

FUSTERIA TIPUS F3

244,15 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir segons mostres, amb perfileria
d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS
de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
P- 4

1A1E0004

m2

FUSTERIA TIPUS F4

303,60 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix i practicable, color a escollir segons mostres, amb
perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS
de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
(TRES-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
P- 5

1A1E0005

m2

FUSTERIA TIPUS F5
Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir segons mostres, amb perfileria
d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS
de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

263,81 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 6

1A1E0006

m2

FUSTERIA TIPUS F6

Data: 21/12/19

Pàg.:

2

PREU
260,16 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir segons mostres, amb perfileria
d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS
de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
P- 7

1A1E0008

m2

FUSTERIA TIPUS F7

530,18 €

Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir segons mostres, amb
perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS
de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
(CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
P- 8

1A1E0020

m2

FUSTERIA TIPUS F18

530,18 €

Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir segons mostres, amb
perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS
de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
(CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
P- 9

1A1E0021

m2

FUSTERIA TIPUS F19

349,97 €

Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir segons mostres, amb
perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS
de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
P- 10

1A1E0022

m2

FUSTERIA TIPUS F20
Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir segons mostres, amb
perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS
de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
(CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

530,18 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 11

1A1E0023

m2

FUSTERIA TIPUS F21

Data: 21/12/19

Pàg.:

3

PREU
349,97 €

Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir segons mostres, amb
perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur cortina serie VISS TVS
de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat segons plecs de
condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra
(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
P- 12

E444Y511D

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars, bigues, biguetes, corretges, etc. formats per
peça simple o composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat. El
preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i
de transició de pilar inferior a superior, els casquets, i els elements auxliars de muntatge. S'inclouen
ajustos, pletines, rigiditzadors, connectors, mermes i petits elements.
(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P- 13

E635ZK1LK

m2

TANCAMENTS TIPUS

2,35 €

51,45 €

Façana amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de
poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb la cara exterior llisa i la cara interior
llisa, junt encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat. Inclou part proporcional de
subestructura, remats, segellats i mitjans auxiliars
(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 14

E636TWF22F

m2

TANCAMENT TIPUS

85,90 €

Sistema de façana format per envà Aquapanel KNAUF WM111C 140/600 (12,5Aq+100.1+12,5Aq)
MW o equivalent, compost per una estructura d'acer galvanitzat especial per ambient no agressiu
(Z275 g/m2), amb possibilitat d'instal·lació per ambient agressiu (Z450 g/m2); de canals horitzontals
de 100 mm d'amplada i muntants verticals de 100x50x1 mm, amb una modulació de 600 mm de
separació a eixos entre muntants; i sobre la qual es cargola pel costat exterior 1 placa de ciment
reforçada amb malla de fibra de vidre (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de gruix.
Entre els perfils i la placa porta muntada una barrera d'aigua Aquapanel KNAUF en format de
1,5x50 m i aïllament tèrmic-acústic en interior de la cambra a base de panells de llana mineral
(MW). I pel costat interior es cargolen: 1 placa Standard KNAUF (Tipus A segons UNE EN 520) de
12,5 mm de gruix, Placa Standard de 12,5 mm de gruix. Totalment acabat per acabat mínim Nivell
Q1 o Q2, a punt per imprimar, revestir, pintar o decorar per l'interior; i/p.p. de tractaments de juntes,
cantonades i forats, passos d'instal·lacions, pastes, morters, cintes, malles, cantoneres, cargols,
bandes d'estanqueïtat, neteja i mitjans auxiliars (excepte elevació, transport i mesures de seguretat
col·lectives). Vàlid per la cara exterior com a suport per un sistema de façana lleugera ventilada
(VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
P- 15

E9S1Z1320

m2

Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 25x2 mm, en peces de
2000x600 mm, col·locat
(NORANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

90,11 €

P- 16

EB121JBM

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

123,48 €

P- 17

EB122JBM

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella
(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

187,80 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

CODI
1A1E0001

UA
m2

Data: 21/12/19

DESCRIPCIÓ
FUSTERIA TIPUS F1

Pàg.:

1

PREU
204,86 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir segons
mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur
cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat
perimetral d'entrega de perfileria amb obra
Material per perfileria i vidre mur cortina
Altres conceptes

B6ME0001

P- 2

1A1E0002

m2

FUSTERIA TIPUS F2

204,86000 €
0,00 €
223,65 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir segons
mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur
cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat
perimetral d'entrega de perfileria amb obra
Material per perfileria i vidre mur cortina
Altres conceptes

B6ME0002

P- 3

1A1E0003

m2

FUSTERIA TIPUS F3

223,65000 €
0,00 €
244,15 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir segons
mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur
cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat
perimetral d'entrega de perfileria amb obra
Material per perfileria i vidre mur cortina
Altres conceptes

B6ME0003

P- 4

1A1E0004

m2

FUSTERIA TIPUS F4

244,15000 €
0,00 €
303,60 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix i practicable, color a escollir
segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur
cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5

B6ME0004

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat
perimetral d'entrega de perfileria amb obra
Material per perfileria i vidre mur cortina
Altres conceptes

303,60000 €
0,00 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 5

CODI
1A1E0005

UA
m2

Data: 21/12/19

DESCRIPCIÓ
FUSTERIA TIPUS F5

Pàg.:

2

PREU
263,81 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir segons
mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur
cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat
perimetral d'entrega de perfileria amb obra
Material per perfileria i vidre mur cortina
Altres conceptes

B6ME005

P- 6

1A1E0006

m2

FUSTERIA TIPUS F6

263,81000 €
0,00 €
260,16 €

Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir segons
mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur
cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat
perimetral d'entrega de perfileria amb obra
Material per perfileria i vidre mur cortina
Altres conceptes

B6ME0006

P- 7

1A1E0008

m2

FUSTERIA TIPUS F7

260,16000 €
0,00 €
530,18 €

Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir
segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur
cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat
perimetral d'entrega de perfileria amb obra
Material per perfileria i vidre mur cortina
Altres conceptes

B6ME0008

P- 8

1A1E0020

m2

FUSTERIA TIPUS F18

530,18000 €
0,00 €
530,18 €

Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir
segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur
cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5

B6ME0020

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat
perimetral d'entrega de perfileria amb obra
Material per perfileria i vidre mur cortina
Altres conceptes

530,18000 €
0,00 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 9

CODI
1A1E0021

UA
m2

Data: 21/12/19

DESCRIPCIÓ
FUSTERIA TIPUS F19

Pàg.:

3

PREU
349,97 €

Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir
segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur
cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat
perimetral d'entrega de perfileria amb obra
Material per perfileria i vidre mur cortina
Altres conceptes

B6ME0021

P- 10

1A1E0022

m2

FUSTERIA TIPUS F20

349,97000 €
0,00 €
530,18 €

Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir
segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur
cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat
perimetral d'entrega de perfileria amb obra
Material per perfileria i vidre mur cortina
Altres conceptes

B6ME0022

P- 11

1A1E0023

m2

FUSTERIA TIPUS F21

530,18000 €
0,00 €
349,97 €

Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a escollir
segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per a mur
cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i acabat
segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte. Inclou remat
perimetral d'entrega de perfileria amb obra
Material per perfileria i vidre mur cortina
Altres conceptes

B6ME0023

P- 12

E444Y511D

B44ZZ5016

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars, bigues, biguetes,
corretges, etc. formats per peça simple o composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat.
El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets, i
els elements auxliars de muntatge. S'inclouen ajustos, pletines, rigiditzadors,
connectors, mermes i petits elements.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat
Altres conceptes

349,97000 €
0,00 €
2,35 €

1,70000 €

0,65 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 13

CODI
E635ZK1LK

UA
m2

P- 15

E636TWF22F

E9S1Z1320

m2

m2

B0B5Z1320

P- 16

EB121JBM

m

B0A62F90
BB121JB0

P- 17

EB122JBM

B0A62F90

DESCRIPCIÓ
TANCAMENTS TIPUS
Façana amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en calent i
prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades,
amb la cara exterior llisa i la cara interior llisa, junt encadellat i sistema de
fixació oculta, per a façanes, col·locat. Inclou part proporcional de
subestructura, remats, segellats i mitjans auxiliars
Material per a tancament en panell sandvitx
Altres conceptes

B0C5Z91BL

P- 14

Data: 21/12/19

m

Pàg.:

4

PREU
51,45 €

51,45000 €
0,00 €

TANCAMENT TIPUS

85,90 €

Sistema de façana format per envà Aquapanel KNAUF WM111C 140/600
(12,5Aq+100.1+12,5Aq) MW o equivalent, compost per una estructura d'acer
galvanitzat especial per ambient no agressiu (Z275 g/m2), amb possibilitat
d'instal·lació per ambient agressiu (Z450 g/m2); de canals horitzontals de 100
mm d'amplada i muntants verticals de 100x50x1 mm, amb una modulació de
600 mm de separació a eixos entre muntants; i sobre la qual es cargola pel
costat exterior 1 placa de ciment reforçada amb malla de fibra de vidre (GRC)
KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de gruix. Entre els perfils i la placa
porta muntada una barrera d'aigua Aquapanel KNAUF en format de 1,5x50 m
i aïllament tèrmic-acústic en interior de la cambra a base de panells de llana
mineral (MW). I pel costat interior es cargolen: 1 placa Standard KNAUF
(Tipus A segons UNE EN 520) de 12,5 mm de gruix, Placa Standard de 12,5
mm de gruix. Totalment acabat per acabat mínim Nivell Q1 o Q2, a punt per
imprimar, revestir, pintar o decorar per l'interior; i/p.p. de tractaments de
juntes, cantonades i forats, passos d'instal·lacions, pastes, morters, cintes,
malles, cantoneres, cargols, bandes d'estanqueïtat, neteja i mitjans auxiliars
(excepte elevació, transport i mesures de seguretat col·lectives). Vàlid per la
cara exterior com a suport per un sistema de façana lleugera ventilada
Sense descomposició

85,90 €

Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de
25x2 mm, en peces de 2000x600 mm, col·locat
Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de
25x2 mm, en peces de 2000x600 mm
Altres conceptes
Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella
Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària
Altres conceptes
Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

90,11 €
68,88640 €
21,22 €
123,48 €

1,98000 €
107,21000 €
14,29 €
187,80 €

1,98000 €

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PRESSUPOST

Data: 21/12/19

Obra

01

Pressupost ESTRUCTURA CHV_ANNEX

Capítol

06

SISTEMA ENVOLVENT

Titol 3

01

TANCAMENTS

1 E635ZK1LK

m2

Façana,amb panell sandv.2 p.ac.
galv.calent+prelac.+poliisocianurat+prest.foc

Pàg.:

1

51,45

1,000

51,45

85,90

1,000

85,90

187,80

1,000

187,80

TANCAMENTS TIPUS

2 E636TWF22F

m2

Façana amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en
calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al
foc millorades, amb la cara exterior llisa i la cara interior llisa, junt
encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat. Inclou
part proporcional de subestructura, remats, segellats i mitjans auxiliars
(P - 13)
Aglomerat ciment + Subestructura 100 + Guix laminat
TANCAMENT TIPUS

3 EB122JBM

m

Sistema de façana format per envà Aquapanel KNAUF WM111C
140/600 (12,5Aq+100.1+12,5Aq) MW o equivalent, compost per una
estructura d'acer galvanitzat especial per ambient no agressiu (Z275
g/m2), amb possibilitat d'instal·lació per ambient agressiu (Z450 g/m2);
de canals horitzontals de 100 mm d'amplada i muntants verticals de
100x50x1 mm, amb una modulació de 600 mm de separació a eixos
entre muntants; i sobre la qual es cargola pel costat exterior 1 placa de
ciment reforçada amb malla de fibra de vidre (GRC) KNAUF
Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de gruix. Entre els perfils i la placa
porta muntada una barrera d'aigua Aquapanel KNAUF en format de
1,5x50 m i aïllament tèrmic-acústic en interior de la cambra a base de
panells de llana mineral (MW). I pel costat interior es cargolen: 1 placa
Standard KNAUF (Tipus A segons UNE EN 520) de 12,5 mm de gruix,
Placa Standard de 12,5 mm de gruix. Totalment acabat per acabat
mínim Nivell Q1 o Q2, a punt per imprimar, revestir, pintar o decorar
per l'interior; i/p.p. de tractaments de juntes, cantonades i forats,
passos d'instal·lacions, pastes, morters, cintes, malles, cantoneres,
cargols, bandes d'estanqueïtat, neteja i mitjans auxiliars (excepte
elevació, transport i mesures de seguretat col·lectives). Vàlid per la
cara exterior com a suport per un sistema de façana lleugera ventilada
(P - 14)
Barana acer
galv.,passamà,munt./100cm,brènd./10cm,h=100-120cm,fix.mec.
Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella (P - 17)

TOTAL

Titol 3

01.06.01

325,15

Obra

01

Pressupost ESTRUCTURA CHV_ANNEX

Capítol

06

SISTEMA ENVOLVENT

Titol 3

02

FUSTERIES

1 1A1E0001

m2

Fusteria tipus F1

204,86

1,000

204,86

FUSTERIA TIPUS F1
Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir
segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i
vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per
EUR
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PRESSUPOST

Data: 21/12/19

Pàg.:

2

a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5

2 1A1E0002

m2

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte.
Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra (P - 1)
Fusteria tipus F2

223,65

1,000

223,65

244,15

1,000

244,15

303,60

1,000

303,60

263,81

1,000

263,81

FUSTERIA TIPUS F2
Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir
segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i
vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per
a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5

3 1A1E0003

m2

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte.
Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra (P - 2)
Fusteria tipus F3
FUSTERIA TIPUS F3
Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir
segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i
vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per
a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5

4 1A1E0004

m2

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte.
Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra (P - 3)
Fusteria tipus F4
FUSTERIA TIPUS F4
Suministre i col·locació de tancament exterior fix i practicable, color a
escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont
tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per
a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5

5 1A1E0005

m2

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte.
Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra (P - 4)
Fusteria tipus F5
FUSTERIA TIPUS F5
Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir
segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i
vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per
a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte.
Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra (P - 5)

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PRESSUPOST
6 1A1E0006

m2

Data: 21/12/19
Fusteria tipus F6

Pàg.:

3

260,16

1,000

260,16

530,18

1,000

530,18

530,18

1,000

530,18

349,97

1,000

349,97

530,18

1,000

530,18

FUSTERIA TIPUS F6
Suministre i col·locació de tancament exterior fix, color a escollir
segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont tèrmic i
vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per
a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5

7 1A1E0008

m2

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte.
Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra (P - 6)
Fusteria tipus F7
FUSTERIA TIPUS F7
Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a
escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont
tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per
a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5

8 1A1E0020

m2

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte.
Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra (P - 7)
Fusteria tipus F18
FUSTERIA TIPUS F18
Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a
escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont
tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per
a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5

9 1A1E0021

m2

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte.
Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra (P - 8)
Fusteria tipus F19
FUSTERIA TIPUS F19
Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a
escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont
tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per
a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5

10 1A1E0022

m2

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte.
Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra (P - 9)
Fusteria tipus F20
FUSTERIA TIPUS F20
Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a
escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont
tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per
a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5

EUR

ESTRUCTURA DEL NOU EDIFICI PER LABORATORIS AL CHV
C/ DE FRANCESC PLA ´´EL VIGATÀ´´ 1 - 08500 VIC
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

PRESSUPOST

11 1A1E0023

m2

Data: 21/12/19

Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte.
Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra (P - 10)
Fusteria tipus F21

Pàg.:

349,97

1,000

4

349,97

FUSTERIA TIPUS F21
Suministre i col·locació de tancament exterior practicable, color a
escollir segons mostres, amb perfileria d'acer amb trencament de pont
tèrmic i vidre:
- Façana lleugera sistema forster (NEW) thermfix vario / Perfileria per
a mur cortina serie VISS TVS de JANSEN o equivalent
- Vidre 6+6/20/5+5
Les mides s'hauran de comprovar prèviament a l'obra. Tot complet i
acabat segons plecs de condicions, esquemes i detalls de projecte.
Inclou remat perimetral d'entrega de perfileria amb obra (P - 11)
TOTAL

Titol 3

01.06.02

3.790,71

Obra

01

Pressupost ESTRUCTURA CHV_ANNEX

Capítol

07

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ

Titol 3

01

DIVISÒRIES

1 EB121JBM

m

Barana acer
p/pintar,passamà,munt./100cm,brènd./10cm,h=100-120cm,fix.mec.

123,48

1,000

123,48

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella (P - 16)
TOTAL

Titol 3

01.07.01

123,48

Obra

01

Pressupost ESTRUCTURA CHV_ANNEX

Capítol

09

REVESTIMENTS

Titol 3

02

HORITZONTALS

Titol 4

01

PAVIMENTS

1 E444Y511D

2 E9S1Z1320

kg

m2

Acer S275JR,peça simp.,pef.,treb.taller+galv.,col.obra sold.+carg.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars, bigues, biguetes,
corretges, etc. formats per peça simple o composta, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat. El preu inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de
transició de pilar inferior a superior, els casquets, i els elements
auxliars de muntatge. S'inclouen ajustos, pletines, rigiditzadors,
connectors, mermes i petits elements. (P - 12)
Entram.acer galv. pas malla=30x30mm,platines 20x2mm peces
2000x600mm,col.

2,35

1,000

2,35

90,11

1,000

90,11

Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 25x2 mm, en peces de 2000x600 mm, col·locat (P - 15)
TOTAL

Titol 4

01.09.02.01

92,46

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 21/12/19

Pàg.:

1

NIVELL 3: Titol 3
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3
01.06.01
TANCAMENTS
7,51
Titol 3

01.06.02

FUSTERIES

87,51

Capítol

01.06

SISTEMA ENVOLVENT

95,02

Titol 3

01.07.01

DIVISÒRIES

2,85

Capítol

01.07

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ

2,85

Titol 3

01.09.02

HORITZONTALS

2,13

Capítol

01.09

REVESTIMENTS

2,13

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.06
SISTEMA ENVOLVENT
95,02
Capítol

01.07

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ

2,85

Capítol

01.09

REVESTIMENTS

2,13

Obra

01

Pressupost ESTRUCTURA CHV_ANNEX

100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost ESTRUCTURA CHV_ANNEX
100,00
100,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOST
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Pàg.:

1

NIVELL 3: Titol 3
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3
01.06.01
TANCAMENTS
325,15
Titol 3

01.06.02

FUSTERIES

3.790,71

Capítol

01.06

SISTEMA ENVOLVENT

4.115,86

Titol 3

01.07.01

DIVISÒRIES

123,48

Capítol

01.07

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ

123,48

Titol 3

01.09.02

HORITZONTALS

92,46

Capítol

01.09

REVESTIMENTS

92,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.331,80
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.06
SISTEMA ENVOLVENT
4.115,86
Capítol

01.07

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ

Capítol

01.09

REVESTIMENTS

Obra

01

Pressupost ESTRUCTURA CHV_ANNEX

123,48
92,46
4.331,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.331,80
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost ESTRUCTURA CHV_ANNEX
4.331,80
4.331,80

euros

