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PROJECTE TÈCNIC

I. MEMÒRIA
0.

INCORPORACIÓ DE DISCREPÀNCIES

1.

S’aporta l’estudi bàsic de seguretat i salut en l’anex V.

2.1

En l’apartat 3.1 Seguretat estructural (DB-SE), es justifica el compliment del DB

SE Annex D.
2.2

S’ha afegit l’apartat 2.5 Descripció dels usos previstos i ocupació. I en l’apartat

3.1

Seguretat en cas d’incendi (DB-SI), es justifica l’evaquació dels ocupants en base

al càlcul de nombre màxim d’ocupants, els mitjans d’extinció que es preveu col·locar, la
resistència al foc de l’estructura i la propagació interior i exterior.
2.3

En l’apartat 3.3 Seguretat d’utilització i accessibilitat (CTE-SUA), es justifica

l’aplicació del CTE DB SU i el SUA 9/2, seguretat en front a caigudes (SU-1), seguretat
enfront el risc d’impacte o d’atrapada (SU-2), seguretat enfront del risc causat per una
instal·lació inadequada (SU-4) i accessibilitat (SU-9, SUA/2). Considerant la totalitat del
recinte.

3.1

S’aporta el certificat col·legial del tècnic redactor del projecte.

3.2

En els plànols s’ha acotat les dimensions de les portes de pas.

3.3

En els plànols s’ha acotat les dimensions dels espais.

3.4

En el punt 3.5 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis, s’indica la

instal·lació elèctrica prevista.
3.5

S’aporta estudi de gestió de residus en l’annex VI.

3.6

Es grafia en els plànols la nova xarxa d’evaquació d’aigües. I en el punt 3.5

sistema de condicionament, instal·lacions i serveis, es descriu.
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1.

DADES GENERALS DEL PROJECTE

1.1.

IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE
Projecte:

Projecte de rehabilitació de la finca del repartidor d’aigües de
la mina de la Trinxeria.

Emplaçament:

Carrer Bisbe francesc de Paula Mas sn Mataró

Qualificació:

Sistema d’equipaments comunitari
Nivell de protecció A del Pla Especial Patrimoni arquitectònic

Any construcció:

Finals del segle XIX, principis del segle XX

Propietari:

Aigües de Mataró SA

Objecte:

Rehabilitació de les construccions de la finca del repartidor
d’aigües de la mina trinxeria per poder recuperar una
construcció amb valor patrimonial i històric del repartiment de
l’abastament d’aigua de la ciutat de Mataró, en motiu de la
celebració del centenari d’Aigües de Mataró (1922-2022)

Tipus d’intervenció:

Rehabilitació de les construccions existents
Modificació de la façana i porta d’accés

Referència cadastral:

1.2.

3488219DF5938N0001BH

AGENTS DEL PROJECTE
Promotor:

AIGÜES DE MATARÓ SA
c/ Pitàgores, 1-7
08304 Mataró
NIF A08007270

Arquitectes:

Maria Carbonell Borràs, arquitecta
nº col·legiada 53155-3 COAC - DNI 38838558E
677236810 - mariacarbonellborras@gmail.com
Agàpit Borràs Plana, arquitecte
nº col·legiat 3545-9
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2.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
2.1. ANTECEDENTS

Aigües de Mataró SA en motiu de la celebració del seu centenari (1922- 2022), vol
rehabilitar la finca del Repartidor d’Aigües de la Mina La Trinxeria, de la seva
propietat. La finca conserva les construccions originals del repartidor d’aigües en
bon estat, i tenen un valor patrimonial arquitectònic i històric de la ciutat, ja que
representa un sistema d’abastament d’aigua de la ciutat de finals del segle XVIII
fins a principis del segle XX.
La finca es situa al final del cul de sac del carrer del Bisbe Francesc de Paula Mas,
carrer amb adoquins, voreres estretes que no tenen continuitat, i cotxes aparcats
a banda o banda i al fons.
Els autors del projecte proposen la reurbanització del carrer del Bisbe Francesc
de Paula Mas com un espai de plataforma única, amb prioritat als vianants. I també
prposen la reuranització de la plaça dels Bous com a una prolongació del carrer
del Bisbe Francesc de Paula. La transformació d’aquests espais amb un espai
públics amb arbres i destinats als vianants.
La Reurbanització del tram nord del carrer del Bisbe Francesc de Paula Mas (fase
1), des del carrer Onofre Arnau fins al cul de sac, es redacta el projecte, es tramita
i s’executarà en paral·lel al present projecte de Rehabilitar de la finca del
Repartidor d’Aigües de la Mina La Trinxeria.
La Reurbanització del tram sud del Bisbe Francesc de Paula Mas i de la plaça dels
Bous es realitzarà en una segona fase.
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FASE 1

FASE 2

2.2. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ ACTUAL
SITUACIÓ:
La finca del Repartidor d’Aigües de la Mina La Trinxeria es situa al carrer del Bisbe de
Francesc de Paula Mas de Mataró, al fons del cul de sac del carrer, entre la finca n12 del
mateix carrer, la finca de Valdemia i la finca del convent de les Siervas.

CADASTRE I REGISTRE
Segons cadastre la finca forma part de la finca de l’Escola de Valdemia, però segons les
escriptures de la propietat, plànols i registre de la propietat, la finca repartidor d’aigües
forma part de la finca de la “Mina la Trinxeria” o “Mina dels Genovesos” i és propietat
d’Aigües de Mataró, i és independnet de la finca de Valdemía.
S’adjunta en l’Annex III la documentació de les escriptures i registre de la propietat de la
finca.
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DESCRIPCIÓ I COMPOSICIÓ DE LA FINCA:
La finca té una superfície de 57,7 m2. Té una forma estreta i allargada, una amplada
irregular d’uns 3 metres d’amplada i uns 24 de profunditat. Limita al nord amb una paret
de mamposteria i de totxo que limita amb la finca de Valdemia, al sud amb la paret mitgera
de la casa del Bisbe de Francesc de Paula Mas número 12. I al fons, al est amb el jardí
del convent de les Siervas.
La finca està formada per les següents construccions:
-

Caseta del repartidor: és la construcció principal situada al mig de la finca, on al seu
interior s’ubica el repartidor d’aigües, el qual té dues entrades d’aigua de mina (en aquest
projecte anomenades Mina 1 i Mina 2.
La caseta del repartidor és una petita construcció de 5,60 m de llargada i 2,5
metres d’amplada edificada amb parets de mamposteria i coberta amb una volta
edificada amb parets de mamposteria i coberta de volta apuntada de rajola
vermella col·locada plana.
A l’interior, al que s’accedeix a través d’una única porta, s’hi ubica el repartidor
pròpiament dit, que a partir de l’aigua provinent de la mina la distribuïa entre els
respectius propietaris en proporció a la mesura d’aigua que tenien contractada. El
repartidor presenta vàries caixes d’aforament amb tantes plomeres contractades
com aigua venuda en propietat “preferent”. El repartidor d’aigües té una sobreixida
a la canal de reg.

-

Caseta d’entrada a la Mina 2: Situada al fons de la finca. És una construcción petita amb
coberta de volta de rajola vermella col·locada plana i parets de mampostería. La
construcción tenia una porta, per on es pot accedir a la mina, i una sobreeixida de l’aigua
de la mina al canal de reg.

-

Canal de la Mina 2: És un calaix de secció rectangular i de 11,5 metres de llargada,
construit amb rajola plana vermella, que es situa adosat a la canal de reg, entre la caseta
de la mina 2 i la caseta del repartidor d’aigües. I condueix l’aigua de la mina 2 des de la
caseta de la mina fins al repartidor d’aigua.

-

Canal de reg: és una canal oberta que creua la finca longitudinalment, amb 24 metres de
llargada. La canal rep l’aigua de les sobreeixides de la caseta de la mina 2 i del repartidor
d’aigüa.
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2.3. PLANEJAMENT VIGENT
Qualificació Sistema d’equipament comunitari (E)
Protegida per Pla Especial del patrimoni arquitectònic de Mataró, amb un nivell de
protecció A. Façanes, volumetria i estructura general de l’edifici.

2.4. OBJECTIU I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
L’objectiu del projecte és:
-

Restaurar i rehabilitar les construccions de la finca del repartidor d’aigües de valor
patrimonial arquitectònic i històric de la ciutat. Les construccions actualemnt es
conserven majoritàriament tal i com eren en el seu origen. El present projecte de
rehabilitació vol respectar els materials i els sistemes constructius originals.
Conservant, restaurant i sanejant al maxim tots els elements constructius originals, i
reconstruint els que estiguin en mal estat o hagin desaparegut.

-

Permetre la visibilitat de la construcció de la caseta del repartidor d’aigües i de l’espai
exterior des del carrer del Bisbe Francesc de Paula Mas. Actualment el mur i la porta
de la façana impedeixen veure les construccions del repartidor d’aigües des de
l’exterior. El projecte vol enderrocar el mur de la façana i la porta actual, i substituir-la
per una porta de reixa de barrots.

-

Enllaçar l’espai exterior del repartidor d’aigües amb l’espai públic de la reurbanització
del carrer del Bisbe Francesc de Paula Mas. Suprimint el grao de l’entrada, anivellant
el paviment i donan-li continuitat cap a l’espai públic del carrer.

-

Millorar l’accessibilitat al fons de la finca per arribar a la caseta d’accés a la mina. Ja
que actualment cal pasar pel lateral de la caseta del repartidor, on hi ha un pas molt
estret amb el desnivell de la canal de reg al costat i enfilar-se per saltar el calaix d’una
mina. Aquest pas es millora amb la construcció d’una passarel·la de reixa de perfils
d'acer corten, que passarà per sobre de la canal de reg. I també amb la construcción
d’una escaleta de dos nivells i un passamà de rodó massis per superar el desnivell del
calaix de la mina 1.

-

Ajudar a comprendre el funcionament original del repartidor d’aigües. Restaurar la
construcció del repartidor d’aigües, les boques d’entrada d’aigua de les dues mines,
de les caixes d’aforament i els conductes per on es repartia l’aigua, i la sobreixida a la
canal de reg.

Des de l’interior de la caseta del repartidor, s’obriran les boques

d’entrada de les mines tapiades i es col·locarà un vidre fix, per representar les dues
entrades d’aigua de mina al repartidor. I s’obrirà una petita finestreta mirador a sobre
9
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del calaix d’entrada de la mina 2, de forma allargada i amb un vidre fix, per poder veure
des de l’interior de la caseta del repartidor la part posterior de la finca i poder veure i
comprendre com arriba el calaix de la mina 2.
2.5. DESCRIPCIÓ DELS USOS PREVISTOS I OCUPACIÓ
L’equipament privat, habitualment estarà tancat al públic, i serà vist des del carrer a través
de la reixa de la façana.
Tindrà l’ús de manteniment de la finca, i ocasionalment s’obrirà al públic, per poder visitar
l’espai de l’entrada i de la caseta del repartidor.

OCUPACIÓ
L’ocupació de l’aforament de l’equipament s’ha calculat en funció de la superfície útil, i els
ratios d’ocupació del quadre del CTE-DB-SI apartat 3. S’ha aplicat un rati de 1,5 m2/p i
l’ocupació total serà de 9 persones.

Espais d’aforament

Superfície útil
(m2)

CTE-SI

Espai exterior
d’entrada (visites
puntuals, pública
concurrència)

8,6 m2

1,5 m2/p

5 persones

Caseta del
repartidor (visites
puntuals, pública
concurrència)

6,3 m2

1,5 m2/p

4 personas

Espai exterior
posterior (ús
manteniment)
Ocupació total

Ocupació
m2/persona

Ocupació
(persones)

nula

9 personas
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3.

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
3.1. SISTEMA ESTRUCTURAL
S’ha realitzat una avaluació general de l’esructura, i no s’observen lesions
aparents que pressuposin un comportament deficient. Llevat de vici ocult o causa
sobrevinguda, es pot afirmar que reuneix bones les construccions de la finca del
repartidor d’aigües reuniex bones condicions de resistència i estabilitat.
S’observen unes esquerdes a la paret de maçoneria de la caseta del repartidor,
ocasionades per la oxidació dels golfos de la porta. Es sanejaran les esquerdes i
es graparan.
3.2. SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Façana carrer: Enderroc de la façana actual del carrer Bisbe Francesc de Paula
Mas, i construcció de nova porta d'entrada de reixa de barrots rodons i pasamans.
Cobertes de la caseta del repartidor d’aigües i de la caseta d’entrada a la mina:
Neteja exterior de la rajola de la coberta de volta apuntada i reparació de peces
trencades o soltes amb rajola ceràmica manual de 15x30cm x 4cm de gruix.
Rejuntat i hidrfugat del parament exterior.
Col·locació de dues gàrgoles de xapa d'acer corten, empotrada sota els dos
aiguafons de la coberta.
Paviment exterior: Enderroc de paviment de formigó de l'espai de l'entrada i
construcció de nova solera de formigó, i nou paviment exterior de toves
ceràmiques d'elevoració manual de 25x25 cm.
Paviment de la zona posterior de la finca: Neteja de plantes i herbes, neteja del
paviment de toves ceràmiques d'elevoració manual de 25 x 25 cm, rejuntat de
paviment i refer dues filades de peces del paviment.
Neteja del verdet del paviment exterior de rajoles de 15x30 cm i rejuntat de
paviment.
Canal de reg: Neteja i esbrossada d'herbes de l'interior de la canal de reg. Làmina
geotèxtil i acabat amb capa de protecció amb palet de riera.
Construcció d’una passarel·la de reixa de perfils d'acer corten amb passamans de
40x8mm, per el el pas per sobre la canal de reg en el tram lateral de la caseta del
repartidor.
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Passamà de rodó massis de 20 mm i escaleta de dos nivells per superar el
desnivell del calaix de la mina 1.
Revestiment de les façanes de la caseta del repartidor d’aigües i de la caseta
d’entrada a la mina: Repicat de tot l’arrebossat exterior de morter de calç dels murs
de maçoneria. Neteja de parament. Nou arrebossat amb morter de calç. I pintat
amb lasur de silicat amb color similar al actual.
Revestiment parets mitgeres: Arrebossat i reglejat de petits trams de la paret
mitgera que limita amb l’escola Valdemia, per deixar-los més polits. Previa
extracció de vidres embeguts al primer tram del mur.
Petit tram de paret de toxana similar a l'existent deixada vista, a la part alta del
primer tram de la maret mitgera de Valdemia.
Neteja, rejuntat i hidrofugant exterior de la paret mitgera de maçoneria i de totxo
massis..

3.3. SISTEMA D’ ACABATS INTERIORS
Paviment interior de la caseta del repartidor: de rajola ceràmica d'eleboració
manual de 15x30 cm col·locat sobre el paviment actual.
Revestiment interior: Neteja de la volta de rajola plana interior amb raig de sorra
de silici, sanejat de les parets interiors. I pintat de parament vertical i volta amb
pintura a la calç acabat llis.
Sanejat del repartidor d'aigües. Sanejat de parets i reparació dels compartiments,
arrebossat i lliscat amb morter de calç.

3.4. SISTEMA DE FUSTERIES
Obertura en la parets tapiades d'accés a les mines 1 i 2, amb marc de vidre fix
format de planxa doblegada de corten i vidre de seguretat 3+3 mm en les entrades
de les mines 1 i 2 al repartidor d’aigües.
Obertura en la paret tapiada en la sobreixida del repartidor d'aigües, i col·locació
de reixa.
Restauració de la porta de fusta de la caseta del repartidor i dels golfos fixats a la
paret sense bastiment.
Nova porta de fusta a la caseta de la mina 2.
12
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3.5. SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Enllumenat: L’establiment tindrà dos focus per il·luminar l’espai públic exterior i el
recinte exterior de l’entrada de l’equipament. Aquests focus il·luminaran tota la
zona de l’entrada de la finca, i estaran conectat a la xarxa d’enllumenat públic, de
manera que tindrà la mateixa encesa i apagada que l’enllumenat del carrer,
d’acord amb l’Ajuntamen de Mataró.
D’aquesta manera es garanteix la il·luminació de la zona de l’entrada durant les
hores de nit, resaltant la seva arquitectura i millorant la seguretat de la finca.
Els focus seran de la Marca Igutzzini especialistes en iluminació de monuments,
arquitectura i espais exteriors. S’ha realitzat un estudi lúmínic. S’iluminarà la
façana de la caseta del repartidor la paret de pedra i l’espai exterior públic i
l’entrada de la finca.

Aigua potable: Instal·lació d’una boca de reg sota a la zona de la canal de reg de
l’entrada.

Sanejament: S’instalarà un pericó sifònic i una tapa registreble, integrat en la
construcción d’un calaix al primer tram de la canal de reg, que conectarà la canal
de reg amb la xarxa general de clavegueram, ja que actualmente la canal conecta
directament amb el clavegueram.
La canal de reg que creua tota la finca recull l’aigua de pluja de la finca tal i com
estava previst en la construcción original.

4.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA.

3.1.

SEGURETAT ESTRUCTURAL (DB-SE)
S’ha efectuat una avaluació de l’estructura de la les construccions existents, i presenten
un bon estat de solidesa i seguretat per garantir la seva estabilitat al llarg de la seva vida
útil.
De forma puntual, la construcció de la caseta del repartidor té unes esquerdes horitzontals
produïdes per a l’empenta de l’oxidació dels golfos de la porta d’entrada. Es preveu
restaurar els golfos i grapar les esquerdes.
13
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3.2.

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI (DB-SI)
La finca objecte de rehabilitació compleix en la mesura del possible els requeriments
establerts al CTE-DB-SI en els apartats:
Apartat 1 - Propagació Interior:
La construcció de la caseta del repartidor d’aigües disposa d’envolvents formades per
paraments verticals mamposteria i sostre de volta de tres fulles de mao massis. Es
garanteix una resistència al foc REI-90, segons la taula F.2 de l’annex F del CTE-DB-SI.
Els locals de pública concurrència amb plantes sobre rasant de menys de 15m d’evacuació
descendent, la resistència al foc de parets, sostres i portes que delimiten sectors de
indencis és EI-90. Donats els materials de divisòries i estructura portant que disposa el
local es confirma una resistència superior a EI-90.
Apartat 2 - Propagació Exterior:
La construcció de la caseta del repartidor disposa de les separacions mínimes requerides
a obertures corresponent a altres establiments o entitats, essent una distancia d>50cm en
elements a 180º, en el pla horitzontal i d>100cm en el pla vertical.
Apartat 3 - Evacuació dels ocupants:
L’equipament compleix amb el número de sortides d’evacuació. Disposa d’una sortida
directa, ja que el recorregut d’evaquació és de 10 metres, inferior a 25 metres.
L’amplada de pas de la porta de la reixa de la façana és de 1 metre (superior a 80cm).
L’amplada de pas de la porta existent d’entrada a la caseta del repartidor és de 54 cm, és
inferior als 80 cm, però donat que la construcció és existent i que té les façanes i la
volumetria protegida, i que la porta d’entrada és l’element central de la façana, es
considera oportú no ampliar la seva amplada. I donada la seva reduïda ocupació, i el seu
ús ocasional es considera suficient per garantir l’evaquació dels ocupants.
Es complirà en tot moment l’article 37 Prevenció en cas d’incendi del Decret 112/2010, on
a nivell d’evacuació s’esmena que les portes previstes per l’evacuació de les persones
ocupants es trobaran en correcte estat de funcionament, es mantindran les vies
d’evacuació lliures d’obstacles i utilitzables fins a un espai exterior segur, i les portes es
podran obrir de manera fàcil i ràpida des del sentit d’evacuació.
Apartat 4 – Instal·lacions de Protecció Contra incendis:
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L’establiment no disposarà d’equips d’identificació pel control i extinció d’incendis, ja que
la major part del recinte és espai exterior, i l’espai interior és molt reduït i tota la construcció
l’alta resistència al foc i està molt separada de les obertures de les construccions veïnes.
Apartat 5 – Intervenció dels Bombers:
Es garanteix el compliment del corresponent apartat, l’Establiment disposa de la
consideració de façana accessible i disposa de les condicions de l’entorn adequades,
garantint la possible intervenció dels Equips d’Extinció en cas necessari.
Apartat 6 – Resistència al foc de l’estructura:
Tal i com s’ha indicat anteriorment a la justificació

3.3.

SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT (CTE-SUA)
DB SUA apartat 1 – Seguretat front als Riscos de caigudes:
El projecte de rehabilitació millora en la mesura del possible l’accessibilitat i el risc de
caigudes, tenint en compte que és una rehabilitació d’una construcció existent amb la
volumetria protegida.
S’elimina el desnivell de la porta d’entrada al recinte, i s’anivella el nivell de l’escpai de
l’interior del recinte amb el del carrer i es col·loca un pavinent únic que dona continuïtat al
de l’espai públic del carrer.
Per millorar les irregularitats del paviment i reduir el risc de caigudes, es restaura tots els
paviments existents que que es conserven, substituint les peces trencades i rejuntant el
paviment.
A l’accés de la caseta del repartidor es manté el desnivell existent ja que no és possible la
col·locació d’una rampa, ja que no hi ha espai suficinet, ni és possible pujar el nivell interior
de la caseta del repartidor.
Es millora el risc de caigudes de la zona del pas lateral de la caseta del repartidor, eliminant
el desnivell de la canal de reg, col·locant una passarel·la a nivell de paviment i disposant
d’uns graons i una barana metàl·lica per millorar la seguretat i la comoditat del pas per
sobre de la mina 1.

DB SUA apartat 2 – Seguretat front al Risc d’Impacte o Atrapament:
Es garanteix la limitació de risc d’impacte a l’establiment, dins de la mesura del possible,
tenint en compte que és una rehabilitació d’una construcció existent de reduïdes
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dimensions. No hi haurà obstacles en les zones de pas, i no hi ha elements fràgils. Les
portes no es podran tancar des de l’interior, i es controlarà l força d’obertura.

DB SUA apartat 4 – Seguretat front al Risc causat per il·luminació inadequada:
L’establiment tindrà dos focus per il·luminar l’espai públic exterior i el recinte exterior de
l’entrada de l’equipament. Aquests focus il·luminaran tota la zona de l’entrada de la finca,
i estaran conectat a la xarxa d’enllumenat públic, de manera que tindrà la mateixa encesa
i apagada que l’enllumenat del carrer. D’aquesta manera es garanteix la il·luminació de la
zona de l’entrada de pública concurrència durant les hores de nit, millorant així la seguretat
de la finca.
L’interior de la caseta del repartidor d’aigües s’iluminarà amb llum natural a través de la
porta d’entrada i d’una nova obertura a la façana posterior.
La finca no disposa d’electricitat i no tindrà il·luminació a la part posterior de la finca. Com
que es exterior tindrà il·luminació natural durant el dia.

DB SUA apartat 9 – Accessibilitat
El projecte de rehabilitació millora en la mesura del possible l’accessibilitat, tenint en
compte que és una rehabilitació d’una construcció existent de reduïdes dimensions i amb
la volumetria protegida pel Pla Especial del Patrimoni arquitectònic.
L’equipament tindrà un recorregut accessible fins a l’espai exterior de l’entrada, donant
compliment a la disposició de radis de gir i amplada mínima de passos i portes.
L’accés a l’interior de la caseta del repartidor no tindrà les condicions d’accessibilitat ja que
la porta té una amplada reduïda i a l’accés hi ha un desnivell amb dos graons. ja que no
és possible la col·locació d’una rampa, ja que no hi ha espai suficinet, ni és possible pujar
el nivell interior de la caseta del repartidor.
L’accés a la part lateral i posterior de la caseta del repartidor no serà un itinerari accessible,
ja que hi ha un pas amb una amplada reduïda i diferents desnivells. Però el projecte millora
tot el possible les condicions d’accessibilitat d’aquest recorregut: ampliant el pas lateral de
la caseta del repartidor amb una passarel·la a nivell de paviment per sobre de la canal de
reg, i disposant d’uns graons i una barana metàl·lica per millorar la seguretat i la comoditat
del pas per sobre de la mina 1.
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II. AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Treball

1

Data: 04/02/22
01
01
01

K21822J2

Num.

m

Pàg.:

PRESSUPOST TRINXERIA01
CASETA DEL REPARTIDOR
ENDERROCS I DESMUNTATGES

Repicat d'arrebossat de morter de calç del mur de maçoneria exterior, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Repicat de la paret exterior de la caseta, façanes i lateral de la canal del reg.
Inclou respectar la zona de la gàrgola de sobreeixida del repartidor i deixar la paret de maçoneria neta per tornar
arrebossar-la.

Text

Tipus

[C]

[D]

1

Façana entrada
Façana posterior
3 Lateral costa de canal del reg
2

[E]

[F]

2,500
2,800
6,300

2,100
1,800
1,500

TOTAL AMIDAMENT
2

K219D4J1

Num.
1
2

m2

Num.
1

Tipus

Lateral coberta canal de reg
previsió d'altres, lateral façanes

u

[C]

[D]

[E]

[F]

4,500 C#*D#*E#*F#
6,000 C#*D#*E#*F#

4,500
3,000

2,000

10,500

Tipus

[C]

porta accés caseta repartidor

[D]

[E]

[F]

01
01
02

K878C1J2

Num.

m2

Text

coberta
replà escala
3 mina 1
2

Neteja de la rajola d'acabat de la coberta corbada amb raig de sorra de sílice dessecada a baixa pressió. Inclou
els medis auxiliars necessaris. (Sorrejat de totes les rajoles d'acabat de coberta, calaix de la mina 1, replà i
esglaó d'escala)
[C]

[D]

[E]

[F]

6,300
1,200
0,600

3,100
0,800
0,600

TOTAL AMIDAMENT
2

K5ZRREJ8

u

1,000

PRESSUPOST TRINXERIA01
CASETA DEL REPARTIDOR
ACABATS DE COBERTA

Tipus

1

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

Desmuntatge de fulla de porta i accessoris de la porta amb valor patrimonial, de 70x195 cm, Repicar la paret per
treure la ferramenta els golfos encastat a la paret de maçoneria, fet per especialista i manobre, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització i restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor.

Text

Obra
Capítol
Treball

5,250 C#*D#*E#*F#
5,040 C#*D#*E#*F#
9,450 C#*D#*E#*F#

Desmuntatge d'una fila de rajola ceràmica manual de 15 x 30 cm acabat exterior de la coberta i altres peces de
la vora de la coberta per paleta especialitzat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix. Inclou la neteja de
morters i herbes crescudes sobre la zona de coberta i aplicació de tractament herbicida puntual.

Text

K21AURA2

TOTAL Fórmula

19,740

TOTAL AMIDAMENT
3

1

TOTAL Fórmula

19,530 C#*D#*E#*F#
0,960 C#*D#*E#*F#
0,360 C#*D#*E#*F#
20,850

Reparació de l'acabat exterior de la volta de coberta amb rajola manual de 15x30 cm de 24 mm de gruix, rajoles
d’antiquari per la substitució de peces trencades o amb les rajoles extretes en patida apart, col·locades amb
morter mixt i rejuntat amb morter
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AMIDAMENTS
Num.

Data: 04/02/22

Text

Tipus

[C]

1

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

K9DRU0J1

Num.

m2

35,000

Rejuntat de l'acabat de sobre les voltes de coberta de rajola ceràmica, deixant el junt reenfonsat, amb morter
mixt 1:0,5:4, i colorant, elaborat en obra, amb buidat i neteja prèvia del material existent en els junts i protecció
dels junts amb cinta adhesiva. (Coberta caseta, calaix de la mina 1, replà i esglaó d'escala)

Text

Tipus

[C]

[D]

1

coberta
replà escala
3 mina 1
2

[E]

[F]

6,300
1,200
0,600

3,100
0,800
0,600

TOTAL AMIDAMENT
4

K8B13A05K8J2

Num.

m2

Tipus

[C]

[D]

1

coberta
replà escala
3 mina 1
2

01
01
03

K81115J2

Num.

[E]

[F]

6,300
1,200
0,600

3,100
0,800
0,600

m2

Text

Tipus

[C]

[D]

Façana entrada
Façana posterior
3 Lateral costa de canal del reg

20,850

[E]

[F]

2,500
2,800
6,300

2,100
1,800
1,500

TOTAL AMIDAMENT

Num.

m2

Text

Façana entrada
Façana posterior
3 Lateral costa de canal del reg
2

[C]

[D]

K811U001

m2

5,250 C#*D#*E#*F#
5,040 C#*D#*E#*F#
9,450 C#*D#*E#*F#
19,740

[E]

[F]

2,500
2,800
6,300

2,100
1,800
1,500

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un pes mínim de
217 g/m2, tipus Mallatex o similar.
Tipus

1

19,530 C#*D#*E#*F#
0,960 C#*D#*E#*F#
0,360 C#*D#*E#*F#

Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt
1:0,5:4. Inclou la col·locació d'una malla de fibra de vidre recoberta amb PVC, tipus Mallatex de 10 x 10 mm,
fixada mecànicament sobre el parament. (Revestir exterior de la paret de façana)

2

K8Z1A1AM

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST TRINXERIA01
CASETA DEL REPARTIDOR
REVESTIMENTS EXTERIORS

1

2

19,530 C#*D#*E#*F#
0,960 C#*D#*E#*F#
0,360 C#*D#*E#*F#
20,850

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

Hidrofugat de parament exterior amb protector hidròfug ref. P33LA150 de la sèrie Impregnacions hidròfugues de
BASF-CC MasterProtec H 303, o equivalent (Les rajoles d'acabat de coberta, calaix de la mina 1, replà i esglaó
d'escala)

Text

Obra
Capítol
Treball

TOTAL Fórmula

35,000 C#*D#*E#*F#

35,000
TOTAL AMIDAMENT

3

2

TOTAL Fórmula

5,250 C#*D#*E#*F#
5,040 C#*D#*E#*F#
9,450 C#*D#*E#*F#
19,740

Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç hidràulica 1:4,
elaborat a l'obra amb sorra fina seleccionada, acabat remolinat fi. Inclou treballs espacials d’arestes per col·locar
la porta d’entrada o portella i amb la trobada de la vora de la rajola de coberta i altres
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AMIDAMENTS
Num.

Data: 04/02/22

Text

Tipus

[C]

[D]

1

Façana entrada
Façana posterior
3 Lateral costa de canal del reg
2

Pàg.:

[E]

[F]

2,500
2,800
6,300

2,100
1,800
1,500

TOTAL AMIDAMENT
4

K898DFQ0

Num.

m2

Text

Tipus

[C]

[D]

Façana entrada
Façana posterior
3 Lateral costa de canal del reg
2

Num.

u

[E]

[F]

2,500
2,800
6,300

2,100
1,800
1,500

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

u

1,000

Subministra i col·locació de gàrgola-escopidor amb goteró de planxa doblegada de corten de 2 mm perfil en
forma de “Z” de 20x20x20 mm fixat mecànicament sobre la paret de façana sota les rajoles de coberta en les
trobades de les dues cobertes de volta, seguint les dues cobertes en forma de “V”, mides aproximades 27 a 23
cm una ala i de 21 a 16 cm l’altre ala, segons plànol detall.

Text

Tipus

[C]

1

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
01
04

K4GR11J1

Num.
1
2

m

Text

Reparació d'esquerda en paret d'obra de maçoneria amb repicat i sanejament previ de la zona afectada,
col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 8 mm, separades cada 30 cm, reblert
amb morter sintètic de resines epòxid, càrrega manual de runa sobre contenidor
[C]

3,000

[D]

[E]

0,700
0,500
TOTAL AMIDAMENT

2

K4GR11J2

ta

2,000

PRESSUPOST TRINXERIA01
CASETA DEL REPARTIDOR
PARETS DISTIBUIDOR D'AIGUA

Tipus

brancal porta
altre

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

2,000

Obra
Capítol
Treball

TOTAL Fórmula

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

Num.

5,250 C#*D#*E#*F#
5,040 C#*D#*E#*F#
9,450 C#*D#*E#*F#
19,740

1,000

KB321AJ7

TOTAL Fórmula

Reposició de la visera amb rajoles manuals de sobre la porta d'accés a la caseta de 120 cm de llargada. Amb
els treball de treure els trossos de rajola que hi han, obrir una regata a la paret per col·locar la nova visera amb
un doblat de rajola encastada 5cm a la paret. La rajola manual de 15x30 cm de 20/24 mm de gruix, adquirides a
antiquari per la substitució de peces trencades, col·locades amb morter mixt i rejuntat amb morter.

1

6

5,250 C#*D#*E#*F#
5,040 C#*D#*E#*F#
9,450 C#*D#*E#*F#
19,740

TOTAL AMIDAMENT
K5ZRREJ9

TOTAL Fórmula

Pintat en veladura de silicat, de parets exteriors arrebossades, tipus Restauro LASUR amb pigment minerals,
sense contingut de compostos orgànics , estesa amb brotxa mitjançant tècniques de veladura, diluïdes entre el
2% i el 10% en Spezial Fixativ de Keim, amb una capa de fons i dues d'acabat llis

1

5

3

[F]

TOTAL Fórmula

2,100 C#*D#*E#*F#
0,500 C#*D#*E#*F#
2,600

Treballs de sanejament, neteja i reparació dels compartiments del conjunt de repartidor d’aigua, compartiments
amb paret d'obra arrebossada lliscades amb morter de calç. Els treballs han de deixar el conjunt igual. Treballs
retirada d’una filada de cinc maons sobreposada en el conjunt, reparar els cops i forats de les parets i tapar el
forat a la part inferior de la paret, tapiar les entrades de les mines amb paret de maó acabat la paret arrebossada
amb morter de calç lliscat amb calç hidràulica. Inclou deixar la tosca de la calç de l'aigua de l'interior de les
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 04/02/22

Pàg.:

4

cubetes. Netejar i respectar el màxim els tubs de distribució de l'aigua tal com estan. Partida alçada a justificar
Num.
1

Text

Tipus

tanat alçat

[C]

[D]

[E]

[F]

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

KB321AJ1

Num.
1

u

1,000

Subministra i col·locació de marc per vidre fix format amb un perfil de planxa doblegada de 15x15 mm de ferro
corten de 2 mm, finestreta de 30x15 cm de vidre fix, amb garrotes de per fixar-lo a l’obra. Inclou els treballs de
paleta en l’obertura de la paret de maó davant de la boca de l’entrada l’aigua de la mina 2. Deixar el vidre en el
pla interior. Vidre de seguretat de 3+3 mm col·locat dins del galze del marc amb silicona neutra.

Text

Tipus

[C]

sobre la canall de la mina 2

[D]

[E]

[F]

KB321AJ5

Num.
1

u

1,000

Subministra i col·locació de marc per vidre fix format amb un perfil de planxa doblegada de 15x15 cm de ferro
corten de 2 mm, finestreta de 23x15 cm de vidre fix, amb garrotes per fixar-lo a l’obra. Inclou els treballs de
paleta en l’obertura de la paret de maó de 5 cm just en l’entrada de l’aigua de la mina 2. Deixar el vidre en el pla
interior. Inclou subministra del vidre de seguretat de 3+3 mm glaçat i col·locat dins del galze del marc amb
silicona neutra

Text

Tipus

[C]

sobre la canall de la mina 2

[D]

[E]

[F]

KB321AJ6

Num.
1

u

1,000

Obrir el forat de la sobreeixida per la cara interior on hi ha els compartiments del repartidor, que surt cap el canal
de reg i que actualment està tapiat. Subministra i col·locació de marc de vidre fix format amb un perfil de
planxa doblegada de 15x15 mm de ferro corten de 2 mm, per un buit d’obra de 18x18 cm, amb garrotes per
fixar-lo a l’obra. Inclou els treballs de paleta de l’obertura de la paret i acabats. Deixar el vidre en el pla interior.
Inclou subministra del vidre de seguretat de 3+3 mm glaçat i col·locat dins del galze del marc amb silicona
neutra..

Text

Tipus

[C]

sobre la canall de la mina 2

[D]

[E]

[F]

1

01
01
05

K878C1J3
Num.
1

m2

Text

1,000

PRESSUPOST TRINXERIA01
CASETA DEL REPARTIDOR
ACABATS INTERIORS I PAVIMENTS

Neteja interior de les rajoles de la volta interior del repartidor amb raig de sorra de sílice dessecada a baixa
pressió. Treure la pintura de calç i floritures
Tipus

Volta interior caseta

[C]

[D]

2,000

[E]

[F]

5,000

1,350

TOTAL AMIDAMENT
2

K775IMJ1

Num.

Text

m2

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Treball

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

13,500 C#*D#*E#*F#
13,500

Impermeabilització làmina de impermeabilització de polietilens, revestida per les dues cares amb tela no teixida,
col·locada amb ciment adhesiu C1 flexible. Col·locada sobre el paviment. Làmina de la casa Schlüter®-KERDI
o equivalent.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula
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PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA DEL REPARTIDOR D´AIGÜES DE LA TRINXERIA
SITUADA EN EL CARRER DEL BISBE FRANCESC DE PAULA MAS.
PROMOTOR : COMPANYIA D´AIGÜES DE MATARÓ
ARQUITECTES: MARIA CARBONELL BORRÀS I AGÀPIT BORRÀS PLANA

AMIDAMENTS
1

Data: 04/02/22

Superfície paviment interior

5,000

Pàg.:
1,900

TOTAL AMIDAMENT
3

K9D1NFJ2
Num.
1

m2

Paviment de rajoles ceràmiques d'elaboració manual, de 15x30 cm i de 22 mm de gruix , col·locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10. sobre el paviment actual. (Paviment interior de la caseta).

Text

Tipus

[C]

[D]

Superfície paviment interior

K878M200
Num.

m2

[E]

[F]

5,000

1,900

Text

Tipus

[C]

2

altres

K898E620

Num.

[D]

[E]

[F]

2,000
2,000

5,000
1,900

2,800
2,800

10,000

m2

Text

Tipus

[C]

2

altres

[D]

[E]

[F]

2,000
2,000

5,000
1,900

2,800
2,800

TOTAL AMIDAMENT

1

01
01
06

KA1R4240

Num.

u

Text

Restauració de la porta de post de fusta fixada amb golfos a la paret sense bastiment amb valor patrimonial de
70 x 195 cm, col·locada dins d’un galze de la paret d’obra. Inclou els treballs de restauració a taller: decapar la
porta, restaurar les partes deteriorades, reparació del lateral de la fulla, la part interior de la fulla, col·locar el
reforç necessari de fusta nova per la cara interior. Desmuntatge dels golfos de ferro rovellat, neteja de l’òxid i
pintat amb pintures de protecció a l’oxidació. Tanca amb dos passadors preparats per col·locar-hi un “candau” .
Inclou tractament amb una capa de tractament de la fusta de la casa Lasur i dues mans de vernís mate.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1

Text

TOTAL Fórmula

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

u

28,000 C#*D#*E#*F#
10,640 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#
48,640

1,000

KAY200J1

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST TRINXERIA01
CASETA DEL REPARTIDOR
RESTAURACIÓ DE LA PORTA

1

2

28,000 C#*D#*E#*F#
10,640 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#
48,640

10,000

Obra
Capítol
Treball

TOTAL Fórmula

Pintat interior de les parets i de la volta, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat. Inclou
el pintat del conjunt de les covetes i partes del repartidor deixant les boques de sortida d’aigua repartidor netes i
els tubs

1
3

9,500 C#*D#*E#*F#
9,500

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

Preparació de les parets interior i conjunt del repartidor per a pintar, realitzada amb massilla de base mineral

1
3

9,500 C#*D#*E#*F#
9,500

TOTAL AMIDAMENT
4

5

1,000

Col·locació de la porta de fusta amb amb golfos d'acer, en parets existents, dins del galze d'obra de mides
aproximades de 75 x195 cm, amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:7
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA DEL REPARTIDOR D´AIGÜES DE LA TRINXERIA
SITUADA EN EL CARRER DEL BISBE FRANCESC DE PAULA MAS.
PROMOTOR : COMPANYIA D´AIGÜES DE MATARÓ
ARQUITECTES: MARIA CARBONELL BORRÀS I AGÀPIT BORRÀS PLANA

AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Treball

1

Data: 04/02/22

01
02
01

K21822J3

Num.
1

m

Pàg.:

PRESSUPOST TRINXERIA01
CASETA ENTRADA MINA 2
NETEJA I REPICATS

Repicat d'arrebossat de morter de calç del mur de maçoneria exterior, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Repicat de la paret exterior de la caseta, deixant neta la llinda de pedra de sobre
la portella.

Text

Tipus

[C]

[D]

caseta

2

[E]

[F]

1,500
0,500

1,500
1,500

TOTAL AMIDAMENT
2

K878C1J4

Num.

ta

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

01
02
02

Num.
1

m2

Text

1,000

PRESSUPOST TRINXERIA01
CASETA ENTRADA MINA 2
ACABATS EXTERIOR I REVESTIMENTS

Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç hidràulica 1:4,
elaborat a l'obra amb sorra fina seleccionada, acabat remolinat fi. Inclou treballs espacials d’arestes per col·locar
la porta d’entrada o portella i amb la trobada de la vora de la rajola de coberta i altres
Tipus

[C]

[D]

caseta

2
3

altes

[E]

[F]

1,500
0,500

1,500
1,500

4,000
TOTAL AMIDAMENT

2

K5ZRREJ5

Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1
2

Text

caseta

TOTAL Fórmula

7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

m2

2,250 C#*D#*E#*F#
0,750 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
7,000

7,000

K898DFQ0

TOTAL Fórmula

Reparació de l'acabat exterior de les rajoles de la coberta de rajola manual de 15x30 cm , amb l'arracada
puntual d’alguna rajola trencada i substituir-la per una rajola d’antiquari o igual, col·locades amb morter mixt i
rejuntat amb morter, prèvia capa d'imprimació.

1

3

TOTAL Fórmula

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

1,000

K811U001

2,250 C#*D#*E#*F#
0,750 C#*D#*E#*F#
3,000

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

Neteja interior de la l’entrada de la mina 2, traient les restes de runa, pedres o sorres, per deixar vist la desviació
de l'aigua de la mina pel conducte que va el repartidor o la caiguda en la canal del reg. Inclou la neteja
superficial de parets i sostres.

Text

Obra
Capítol
Treball

6

7,000

Pintat en veladura de silicat, de parets exteriors arrebossades, tipus Restauro LASUR amb pigment minerals,
sense contingut de compostos orgànics , estesa amb brotxa mitjançant tècniques de veladura, diluïdes entre el
2% i el 10% en Spezial Fixativ de Keim, amb una capa de fons i dues d'acabat llis
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,500
0,500

1,500
1,500

TOTAL Fórmula

2,250 C#*D#*E#*F#
0,750 C#*D#*E#*F#
EUR

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA DEL REPARTIDOR D´AIGÜES DE LA TRINXERIA
SITUADA EN EL CARRER DEL BISBE FRANCESC DE PAULA MAS.
PROMOTOR : COMPANYIA D´AIGÜES DE MATARÓ
ARQUITECTES: MARIA CARBONELL BORRÀS I AGÀPIT BORRÀS PLANA

AMIDAMENTS
3

Data: 04/02/22

altes

Pàg.:
4,000 C#*D#*E#*F#

4,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Treball

1

01
02
03

KA14A1J1

Num.

u

7,000

PRESSUPOST TRINXERIA01
CASETA ENTRADA MINA 2
FUSTER

Portella batent per registre per la caseta de 60x90 cm amb fusta d'iroko de post de 20 mm de gruix acabat
envernissat amb vernís de poliuretà setinat. Inclou la fabricació de golfos i tanca amb un passador de rodó de 8
mm de diàmetre. Fulla col·locada dins del galze d’obra i penjada amb golfos collats a la paret.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

KAY200J2
Num.

u

1,000

Col·locació de la portella de fusta amb amb golfos d'acer, en parets existents, dins del galze d'obra de mides
aproximades de 60 x 90 cm, amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:7

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
03
01

K21822J1
Num.
1

m

Text

1,000

PRESSUPOST TRINXERIA01
ENTORN, CANAL DE REG, ACABATS I PAVIMENTS
NETEGES, ENDERROCS

Repicat d'arrebossat de morter de calç del mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Repicat de la parets bancada interior de la canal del reg i bancada zona entrada
Tipus

[C]

[D]

tram de lentrada

2
3

tram posterior

[E]

[F]

4,750
4,750
11,250

0,500
0,200
0,900

TOTAL AMIDAMENT
2

K21929JV

Num.
1

m2

Text

Tipus

Num.

Text

m2

2,375 C#*D#*E#*F#
0,950 C#*D#*E#*F#
10,125 C#*D#*E#*F#

Enderroc de paviment de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix com a màxim, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (Paviment de l'entrada) Inclou les proteccions necessàries de
la paret mitgera de la casa veïna.
[C]

[D]

Superfície paviment entrada

K219D4JV

TOTAL Fórmula

13,450

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

7,800 C#*D#*E#*F#

7,800
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

1,000

Obra
Capítol
Treball

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

7

7,800

Desmuntatge d'una franja de paviment de rajola ceràmica de 25 x 25 cm fet per restaurador, amb mitjans
manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, amb grau de dificultat baix. Inclou arrancar el morter de les zones que no hi ha rajola i deixar la base
de morter neta per poder tornar un nou paviment.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA DEL REPARTIDOR D´AIGÜES DE LA TRINXERIA
SITUADA EN EL CARRER DEL BISBE FRANCESC DE PAULA MAS.
PROMOTOR : COMPANYIA D´AIGÜES DE MATARÓ
ARQUITECTES: MARIA CARBONELL BORRÀS I AGÀPIT BORRÀS PLANA

AMIDAMENTS

Data: 04/02/22

1

12,620

Pàg.:
0,500

TOTAL AMIDAMENT
4

K1RA23JV
Num.
1

m2

Neteja de plantes i herbes crescudes sobre el paviment posterior de rajoles de 25x25 cm i de la zona que no hi
ha la rajola amb medis manuals i aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor.

Text

Tipus

[C]

superfíe paviment zona posterior

K22111JV
Num.
1

[D]

[E]

[F]

m

15,500

Neteja i esbrossada d'herbes de l'interior de la canal de rec i rebaix de 6 cm de gruix de les sorres realitzada
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,770
5,500
12,330
1,550

4
5

4,770
5,500
12,330
1,550
TOTAL AMIDAMENT

K1RA23J1

1

m

4

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Sobre canal mina

1

01
03
02

K936N3JV

Num.
1

m2

Text

[F]

TOTAL Fórmula

12,750
0,800
3,900
5,000

TOTAL AMIDAMENT

22,450

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

PRESSUPOST TRINXERIA01
ENTORN, CANAL DE REG, ACABATS I PAVIMENTS
PAVIMENTS

Solera de 8 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 12 mm, HNE-15/B/12, abocat manualment i amb els medis necessaris. Inclou
tocs de formigó per reglejar l'acabat de la solera amb el pendent suau. (Solera interior de la canal del rec
d'amplada variable de 30 a 75 cm)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

4,770
5,500
12,330
1,550

0,500
0,400
0,550
0,800

2,385
2,200
6,782
1,240

TOTAL AMIDAMENT

12,607

Neteja interior de la canal de rec

2
3
4
5

2

24,150

12,750
0,800
3,900
5,000

bancada rec entrada
bancada mitgera

Obra
Capítol
Treball

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

Neteja manual del verdet fixat sobre les rajoles de coronament de la canal de la mina 2, (mides aproximades
5+33+3 cm) de la vora de la bancada del rec entrada (mides aproximades 4+16+4 cm) i peça de coronament de
la bancada inferior mitgera, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor.

2
3

TOTAL Fórmula

Neteja interior de la canal de rec

3

Num.

TOTAL Fórmula

15,500 C#*D#*E#*F#

15,500

2

6

6,310 C#*D#*E#*F#
6,310

TOTAL AMIDAMENT
5

8

K936N3J1

m2

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

Solera de 12 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 12 mm, HNE-15/B/12, abocat manualment i amb els medis necessaris. Inclou
tocs de formigó per reglejar l'acabat de la solera amb el pendent suau. (Solera base paviment de l'entrada)
EUR

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA DEL REPARTIDOR D´AIGÜES DE LA TRINXERIA
SITUADA EN EL CARRER DEL BISBE FRANCESC DE PAULA MAS.
PROMOTOR : COMPANYIA D´AIGÜES DE MATARÓ
ARQUITECTES: MARIA CARBONELL BORRÀS I AGÀPIT BORRÀS PLANA

AMIDAMENTS
Num.
1

Text

Data: 04/02/22
Tipus

[C]

[D]

Superfície paviment entrada

[E]

Pàg.:
[F]

K9Z4AA15
Num.
1

m2

Text

7,800

Armadura per base de formigó 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]

Superfície paviment entrada

[E]

[F]

K9DRU001
Num.
1

m2

Text

7,800

Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències salnitroses i microorganismes, amb
dissolució d'àcid acètic, raspallat i aplicació posterior de producte decapant. (Paviment posterior)
Tipus

[C]

superfíe paviment zona posterior

[D]

[E]

[F]

K9DRU003
Num.
1

m2

Text

15,500

Rejuntat de paviment de rajola ceràmica, deixant els junts refós uns 2 mm , amb morter de de ciment 1:6,
acolorit, elaborat en obra, amb buidat i neteja prèvia del material existent en els junts. (Paviment posterior)
Tipus

[C]

superfíe paviment zona posterior

[D]

[E]

[F]

K9D1NFJV
Num.
1

m2

Text

15,500

Refer part del paviment de toves ceràmiques d'elaboració manual, de 25x25 cm, iguals que les existents,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10. Paviment posterior, el tram inclinat amb pendent cap el reg.
Tipus

[C]

Tram de paviment posterior substituit

[D]

[E]

12,000

0,500

[F]

K9D1NFJ1
Num.
1
2

m2

Text

6,000

Paviment exterior de toves ceràmiques d'elaboració manual, de 25x25 cm, iguals que les existents a la part
posterior, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10. (Paviment de la zona de l'entrada)
Tipus

[C]

[D]

Superfície paviment entrada
altres

[E]

[F]

K7B451D0LBIZ

Num.
1

m2

Text

10,800

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 ref. 1951-21 de la serie
Geotèxtils i làmines drenants d'ASFALTEX o equivalent, col·locat sense adherir (Col·locada sobre la solera de
formigó i abans de col·locar la grava d'acabat)
Tipus

[C]

[D]

[E]

4,770
5,500
12,330
1,550

0,500
0,400
0,550
0,800

[F]

TOTAL Fórmula

Neteja interior de la canal de rec

2
3
4
5
6

TOTAL Fórmula

7,800 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#

7,800
3,000
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL Fórmula

15,500 C#*D#*E#*F#

15,500
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

15,500 C#*D#*E#*F#

15,500
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

7,800 C#*D#*E#*F#

7,800
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

7,800 C#*D#*E#*F#

7,800
TOTAL AMIDAMENT

3

altres

9

3,400

2,385
2,200
6,782
1,240
3,400

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

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA DEL REPARTIDOR D´AIGÜES DE LA TRINXERIA
SITUADA EN EL CARRER DEL BISBE FRANCESC DE PAULA MAS.
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AMIDAMENTS

Data: 04/02/22

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
9

K5113371
Num.
1

m2

Text

Tipus

[C]

4
5

altres

01
03
03

K9DRU0JV

1

[E]

4,770
5,500
12,330
1,550

0,500
0,400
0,550
0,800

2,385
2,200
6,782
1,240
3,400

TOTAL AMIDAMENT

16,007

4

2

m

Text

Tipus

[C]

[D]

bancada rec entrada
bancada mitgera

1

m2

Text

[E]

[F]

12,750
0,800
3,900
5,000

12,750
0,800
3,900
5,000

TOTAL AMIDAMENT

22,450

Tipus

[C]

[D]

tram de l'entrada
tram posterior

[E]

[F]

4,750
4,750
11,250

0,500
0,200
0,900

TOTAL AMIDAMENT
3

K8Z1A1AM
Num.
1

m2

Text

tram de l'entrada

3

tram posterior

[C]

[D]

K81136J1

m2

TOTAL Fórmula

2,375 C#*D#*E#*F#
0,950 C#*D#*E#*F#
10,125 C#*D#*E#*F#
13,450

[E]

[F]

4,750
4,750
11,250

0,500
0,200
0,900

TOTAL AMIDAMENT
4

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

Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un pes mínim de
217 g/m2, tipus Mallatex o similar.
Tipus

2

TOTAL Fórmula

Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt
1:0,5:4. Inclou la col·locació d'una malla de fibra de vidre, fixada mecànicament sobre el parament. Parets
bancada interior de la canal de reg.

2
3

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

Neteja de les rajoles o maó massís ceràmics de coronament de la canal de la mina 2, (mides aproximades
5+33+3 cm) de la vora de la bancada del rec entrada (mides aproximades 4+16+4 cm) i de les taques, sals,
eflorescències salnitroses i microorganismes, amb dissolució d'àcid acètic, raspallat i aplicació posterior de
producte decapant

Sobre canal mina

K81115D0

Num.

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST TRINXERIA01
ENTORN, CANAL DE REG, ACABATS I PAVIMENTS
REVESTIMENTS

2
3

[F]

3,400

Obra
Capítol
Treball

Num.

[D]

Neteja interior de la canal de rec

3

1

16,007

Acabat de l'interior de la canal del reg amb capa grava de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de gruix,
col·locat sense adherir, sobre el geotèxtil.

2

6

10

TOTAL Fórmula

2,375 C#*D#*E#*F#
0,950 C#*D#*E#*F#
10,125 C#*D#*E#*F#
13,450

Arrebossat reglejat de trams sobre parament de maçoneria i de totxo de dins de la canal reg, amb morter mixt
1:2:10, remolinat. Deixar la trobada de l’arrebossat amb les peces de totxo de coronament ben neta. Inclou els
medis auxiliar necessaris.
EUR

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA DEL REPARTIDOR D´AIGÜES DE LA TRINXERIA
SITUADA EN EL CARRER DEL BISBE FRANCESC DE PAULA MAS.
PROMOTOR : COMPANYIA D´AIGÜES DE MATARÓ
ARQUITECTES: MARIA CARBONELL BORRÀS I AGÀPIT BORRÀS PLANA

AMIDAMENTS
Num.
1

Data: 04/02/22

Text

Tipus

[C]

[D]

tram de l'entrada

2
3

tram posterior

Pàg.:

[E]

[F]

4,750
4,750
11,250

0,500
0,200
0,900

TOTAL AMIDAMENT
5

K898DFQ0

Num.
1

m2

Text

Tipus

[C]

[D]

tram de l'entrada
tram posterior

1

01
03
04

KB321AJ2

Num.

m

Text

[E]

[F]

4,750
4,750
11,250

0,500
0,200
0,900

Tipus

[C]

[D]

5,000

3
4

Num.
1

u

Text

13,450

[E]

[F]

Tipus

[C]

[D]

passera

0,800
0,660
0,356
0,500

4,000
0,660
0,356
0,500

TOTAL AMIDAMENT

5,516

[E]

[F]

Num.
1
2

u

Text

suport de la reixes
escales

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

TOTAL Fórmula

7,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#

7,000
4,000
TOTAL AMIDAMENT

K4ZWGAE1

TOTAL Fórmula

Suport de les reixes amb T de ferro corten formades amb dos passamans de 40x10 mm soldats, i amb una
platina a cada costat de 60x150x10 mm, preparada amb forats per ser fixades a les parets de maçoneria,
peces de 41 a 28 cm de llargària.(Pes suport 8 kg)

2

3

2,375 C#*D#*E#*F#
0,950 C#*D#*E#*F#
10,125 C#*D#*E#*F#

Subministra i col·locació de reixes per passera de ferro corten formades amb un marc de passamà de 40x10 mm
de forma trapezoïdal de 35 a 23 cm d’amplada i travessers amb el mateix passamà separats cada 4 cm amb
mòduls de llargària màxima de 80 cm, mides i forma segons el plànol de detall per adaptar-se en l'ample de
l'interior de la canal del reg entre la caseta i la bancada del mur mitger i en la sobreeixida del repartidor,
separació 3 cm. Col·locades sobre “T “de ferro conten fixades en el lateral de la paret (comptades en partida a
part) . Deixar la reixa fixes amb sistema mecànic per sobre les T. (55 kg/ml) Es certificarà ml real col·locat.

2

KB321AJ3

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST TRINXERIA01
ENTORN, CANAL DE REG, ACABATS I PAVIMENTS
MANYÀ, PROTECCIONS

1

2

2,375 C#*D#*E#*F#
0,950 C#*D#*E#*F#
10,125 C#*D#*E#*F#
13,450

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Treball

TOTAL Fórmula

Pintat en veladura de silicat, de parets exteriors arrebossades, tipus Restauro LASUR amb pigment minerals,
sense contingut de compostos orgànics , estesa amb brotxa mitjançant tècniques de veladura, diluïdes entre el
2% i el 10% en Spezial Fixativ de Keim, amb una capa de fons i dues d'acabat llis

2
3

11

11,000

Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i femella
d'acer inoxidable, sobre suport de fàbrica de pedra
Tipus

[C]

4,000
4,000

[D]

[E]

11,000
2,000

[F]

TOTAL Fórmula

44,000 C#*D#*E#*F#
8,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA DEL REPARTIDOR D´AIGÜES DE LA TRINXERIA
SITUADA EN EL CARRER DEL BISBE FRANCESC DE PAULA MAS.
PROMOTOR : COMPANYIA D´AIGÜES DE MATARÓ
ARQUITECTES: MARIA CARBONELL BORRÀS I AGÀPIT BORRÀS PLANA

AMIDAMENTS

Data: 04/02/22

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

KB321AJ4

Num.

u

52,000

Escaleta de dos esglaons per superar el desnivell del caixó de pas de la mina 1 per sobre la canal. Formada
amb dues “T “ de ferro corten formades amb dos passamans de 40x10 mm soldades a sobre una platina a cada
costat de 60x300x10 mm, preparada amb forats per ser fixades a les parets de maçoneria, peces de 64 a 54
cm de llargària.(Pes escaleta 18 kg)

Text

Tipus

[C]

[D]

1

[E]

[F]

KB14B9KC

Num.
1

m

2,000

Passamà d'acer amb un rodó massís de 20 mm de diàmetre amb forma i amb corbes per deixar el passamà
continuo per l'ajuda de pujada i baixada de l'escaleta, fixat sobre parament de maçoneria amb pipes corbades
amb rodo de 8 mm de diàmetre de 6 cm de volada, fixades amb resines d’epòxi. Inclou pintat amb protecció i
vernís de poliuretà setinat d’acabat.

Text

Tipus

[C]

[D]

barrana passamà

2
3

[F]

KB321AJ8

Num.

u

6,000

Subministra de reixa murrió per la sortida de la canal abans de sifó. reixa d'acer corten amb un marc i barrots
veticals amb passamans de 30x6 mm seperats 25 mm , fixades a parets, mides aproximades de 50 x 25 cm
(Pes aproximat rexa 16 kg)

Text

Tipus

[C]

[D]

1

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
04
01

K21822JV

Num.
1

m

Text

4,000

PRESSUPOST TRINXERIA01
TRACTAMENT INTERIOR DE LES PARETS MITGERES
REVESTIMENTS

Repicat d'arrebossat de morter de ciment de sobre el mur de maçoneria la part superior inclinada de 50 cm
d’amplada amb vidres embeguts dins de l'arrebossat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou els medis auxiliars necessaris.
Tipus

[C]

[D]

Paret mitgera

[E]

[F]

K878C1JV

Num.
1

m2

Text

TOTAL Fórmula

4,500 C#*D#*E#*F#

4,500
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#

4,000

Obra
Capítol
Treball

TOTAL Fórmula

0,800 C#*D#*E#*F#
2,200 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#

0,800
1,100

2,000
3,000

altres

[E]

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

2,000
TOTAL AMIDAMENT

5

12

4,500

Neteja de parament vertical de maçoneria amb pedra amb ceràmica i paret de totxo massís amb raig de sorra
de sílice dessecada a baixa pressió. Inclou treure el morter de calç en estat sorrenc d'algunes zones. Paret
mitgera amb l'escola.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,500

3,000

TOTAL Fórmula

mitgera paret totxo massís

2
3

Subtotal

4

mitgera - maçoneria

S

16,500 C#*D#*E#*F#
16,500 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)
C#*D#*E#*F#
EUR

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA DEL REPARTIDOR D´AIGÜES DE LA TRINXERIA
SITUADA EN EL CARRER DEL BISBE FRANCESC DE PAULA MAS.
PROMOTOR : COMPANYIA D´AIGÜES DE MATARÓ
ARQUITECTES: MARIA CARBONELL BORRÀS I AGÀPIT BORRÀS PLANA

AMIDAMENTS

Data: 04/02/22

5

mur - entrada
mur central
7 mur - posterior
8 Subtotal

4,500
5,500
14,000

6

Pàg.:
3,600
0,600
3,000

S

TOTAL AMIDAMENT
3

K612T5CK

Num.
1

m2

Text

Paret de tanca recolzada de gruix 14 cm, (en un tram petit), de totxana similar a l'existent de 290x140x100 mm,
deixada vista, col·locada amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II. Paret sobre el mur de contenció de pedra
amb l'escola en el tram d'entrada. Inclou lligades o connectors amb les parets existents i el massissat amb
morter entre la paret existent i la nova paret. Imitar la mateix tipus de paret existent deixant la totxana vista com
l'actual. Inclou els medis auxiliar necessaris.
Tipus

[C]

[D]

Mitgera amb Valdemia

K81136C2

Num.

m2

Text

[E]

[F]

3,200

0,600

Tipus

pilastres
tram inclinat de sobre mur - entrada
3 tram inclinat de sobre mur - posterior

[D]

[E]

[F]

3,000

2,000

0,600
4,500
14,000

0,800
0,500
0,500

TOTAL AMIDAMENT

Num.

m2

Text

Tipus

pilastres
tram inclinat de sobre mur - entrada
3 tram inclinat de sobre mur - posterior

[D]

[E]

[F]

3,000

2,000

0,600
4,500
14,000

0,800
0,500
0,500

TOTAL AMIDAMENT

Num.

m2

Text

2,880 C#*D#*E#*F#
2,250 C#*D#*E#*F#
7,000 C#*D#*E#*F#
12,130

[C]

2

K87715JV

TOTAL Fórmula

Pintat en veladura de silicat, de parets exteriors arrebossades, tipus Restauro LASUR amb pigment minerals,
sense contingut de compostos orgànics , estesa amb brotxa mitjançant tècniques de veladura, diluïdes entre el
2% i el 10% en Spezial Fixativ de Keim, amb una capa de fons i dues d'acabat llis

1

6

1,920 C#*D#*E#*F#
1,920

[C]

2

K898DFQ0

TOTAL Fórmula

Arrebossat reglejat de petits trams sobre parament exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10,
remolinat. Arrebossat de les pilastres de la tanca que sobresurten del mur de pedra. pilastres de de 15 x 30 de
80 cm d'alçada. Franges horitzontals inclinades de sobre el mur de maçoneria Deixar la trobada de l’arrebossat
amb les paret de totxana o de maçoneria, ben neta. Inclou els medis auxiliar necessaris.

1

5

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
SUMSUBTOT
AL(G4:G7)

78,000

TOTAL AMIDAMENT
4

16,200
3,300
42,000
61,500

13

TOTAL Fórmula

2,880 C#*D#*E#*F#
2,250 C#*D#*E#*F#
7,000 C#*D#*E#*F#
12,130

Rejuntat de parament vertical de maçoneria, amb morter amb additius de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7
amb colorant, elaborat a l'obra, buidat i neteja del material dels junts i protecció dels junts amb cinta adhesiva.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,500
5,500
14,000

3,600
0,600
3,000

TOTAL Fórmula

1

mitgera
mur - entrada
3 mur central
4 mur - posterior
2

TOTAL AMIDAMENT
7

K877USC0
Num.
1

Text

m2

16,200 C#*D#*E#*F#
3,300 C#*D#*E#*F#
42,000 C#*D#*E#*F#
61,500

Rejuntat d'obra de fàbrica de maó, deixant els junts reenfonsats, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat en obra, amb
colorant, amb buidat i neteja prèvia del material existent en els junts i protecció dels junts amb cinta adhesiva.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,500

3,000

TOTAL Fórmula

16,500 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA DEL REPARTIDOR D´AIGÜES DE LA TRINXERIA
SITUADA EN EL CARRER DEL BISBE FRANCESC DE PAULA MAS.
PROMOTOR : COMPANYIA D´AIGÜES DE MATARÓ
ARQUITECTES: MARIA CARBONELL BORRÀS I AGÀPIT BORRÀS PLANA

AMIDAMENTS

Data: 04/02/22

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
8

K8B13A05K8JV
Num.
1

m2

16,500

Hidrofugat de parament exterior amb protector hidròfug ref. P33LA150 de la serie Impregnacions hidròfugues de
BASF-CC MasterProtec H 303, paret mitgera de maó vist i els mur de maçoneria

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,500

3,000

4,500
5,500
14,000

3,600
0,600
3,000

3

mitgera - maçoneria
4 mur - entrada
5 mur central
6 mur - posterior

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Treball

01
05
01

K21A00J1

Num.
1

u

PRESSUPOST TRINXERIA01
PORTAL D'ENTRADA FAÇANA CARRER
ENDERROCS

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada de planxa metàl·lica de 90 x 210 cm amb recuperació de ferramentes,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o
contenidor

Text

Tipus

porta entrada

K2164771
Num.
1

[C]

[D]

[E]

[F]

m2

1,000

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

Text

Tipus

Façana entrada

[C]

[D]

2,000
-1,000

[E]

[F]

1,900
0,800

4,200
2,100

TOTAL AMIDAMENT
K21312J1
Num.

m3

Tipus

1

01
05
02

43512H40

m3

15,960 C#*D#*E#*F#
-1,680 C#*D#*E#*F#
14,280

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

0,600

0,600

1,000

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Enderroc per la formació del daus de formigó per a fonaments de l’estructura metàl·lica

Text

Obra
Capítol
Treball

TOTAL Fórmula

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

1,000

2

3

16,500 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
16,200 C#*D#*E#*F#
3,300 C#*D#*E#*F#
42,000 C#*D#*E#*F#
78,000

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL Fórmula

mitgera paret totxo massís

2

1

14

TOTAL Fórmula

0,720 C#*D#*E#*F#
0,720

PRESSUPOST TRINXERIA01
PORTAL D'ENTRADA FAÇANA CARRER
FONAMENT, ESTRUCTURA I PARET

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa, fabricat a obra amb sacs i abocat manualment, armat amb 35
kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

EUR

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA DEL REPARTIDOR D´AIGÜES DE LA TRINXERIA
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AMIDAMENTS
Num.
1
2

Data: 04/02/22

Text

Tipus

daus
altres

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000
0,500

0,600

0,600

0,700

TOTAL AMIDAMENT
2

K44151J1

Num.
1
2
3
4
5
6
7

kg

Tipus

Pilars
HEB-140
Llinda
HEB-140
Platines base + potes d.12
200x200.10 mm
Subtotal

01
05
03

K9B4A2J1

Num.

[C]

[D]

2,000

8,000
2,000

0,200

[E]

[F]

3,300

33,700

222,420 C#*D#*E#*F#

1,860

33,700

0,200

78,900

62,682
8,000
6,312
299,414

S

m

Tipus

[C]

[D]

299,414

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1
2

m2

Tipus

porta i reixa
pilars

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000
2,000

4,000

1,600
0,140

4,250
4,250

TOTAL AMIDAMENT

1

01
05
04

KABGM001

u

2,350

Pintat del la porta i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb una capa fosforant
d'imprimació adequat per galvanitzat i 2 d'acabat

Text

Obra
Capítol
Treball

TOTAL Fórmula

1,850 C#*D#*E#*F#
0,500 C#*D#*E#*F#

1,850
0,500

2

Num.

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
SUMSUBTOT
AL(G1:G6)

Marxapeu de la porta d'entrada amb peces de pedra natural granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt,
de 30 mm de gruix i de 20 cm d'amplada i de llargàries variables, col·locada a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, prèvia enllardada amb morter adhesiu C1

Text

K89B5CJ0

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST TRINXERIA01
PORTAL D'ENTRADA FAÇANA CARRER
REVESTIMENTS

1

2

0,504 C#*D#*E#*F#
0,500 C#*D#*E#*F#
1,004

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

Subministra i col·locció de pilars d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, formats per peça simple, en perfil
laminats en calent sèrie HEB, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura. Inclou les platines base de 20x20 cm de 10 mm de gruix amb potes de 12 mm de diàmetre. Inclou
tots els medis auxiliar necessaris.

Text

Obra
Capítol
Treball

15

TOTAL Fórmula

13,600 C#*D#*E#*F#
4,760 C#*D#*E#*F#
18,360

PRESSUPOST TRINXERIA01
PORTAL D'ENTRADA FAÇANA CARRER
MANYÀ - PORTA

Subministra i col·locació d’un conjunt de tanca i porta d'entrada d'acer massís distribuïda amb una porta batent,
tarja lateral fixe i tarja superior per a un buit d'obra total de 160x 425 cm. Reixes fixes: superior de 160 x105 cm
i lateral de 50 x 250 cm amb la porta d’una fulla batent de 102x298 cm. Formades amb marcs de passamà
massís de 50x12 mm amb travessers horitzontals amb el mateix passamà de 50x12 mm segons plànol detall,
EUR

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA DEL REPARTIDOR D´AIGÜES DE LA TRINXERIA
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AMIDAMENTS

Data: 04/02/22

Pàg.:

16

barrots verticals amb passamans de 30x5 mm soldats entre els travessers horitzontals i separats cada 90 mm
entre eixos com a màxim, fulla amb 5 perns soldats en el pilar. Inclou en la tarja lateral i en la fulla col3locar
doble passamà vertical per poder formar les caixes de 90x10 cm amb planxa d’acer de 3 mm de gruix, pany de
clau, i els dos baldes de tanca amb rodó de 16 mm amb un passamà superior de bloqueig de seguretat
d’obertura. Es subministrarà pinta amb un capa de pintura de protecció a l’òxid. Segons plànol detall, (Pes del
conjunt 418 kg, aproximadament inclou el pes de la porta de 150 Kg.
Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Treball

1

01
06
01

K2R540E0
Num.

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Text

Tipus

[C]

[D]

cap.1 caseta repartidor
cap 2 caseta entrada mina 2
3 cap 3 entorn , canal i acabats
2
4
5

cap 4 tractament mitgeres

7
8
9

2

altres

K2RA73G0
Num.

m3

Text

Tipus

[C]

cap.1 caseta repartidor
cap 2 caseta entrada mina 2
3 cap 3 entorn , canal i acabats
4
5

cap 4 tractament mitgeres

7
8

altres

01
06
02

ED3590J1

u

TOTAL Fórmula

0,600
1,000
0,260
1,170
0,400
0,800
1,000
2,300

0,600
1,000
0,260
1,170
0,400
0,800
1,000
2,300
2,400

TOTAL AMIDAMENT

9,930

[D]

[E]

[F]

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

TOTAL Fórmula

0,600
1,000
0,260
1,170
0,400
0,800
1,000
2,300

0,600
1,000
0,260
1,170
0,400
0,800
1,000
2,300
2,400

TOTAL AMIDAMENT

9,930

2,400

Obra
Capítol
Treball

1

[F]

Deposició controlada a dipòsit autoritzat 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)

2

9

[E]

2,400

1

6

1,000

PRESSUPOST TRINXERIA01
DIVERSOS
TRANSPORT DE RUNA I TAXA ABOCADOR

1

6

TOTAL Fórmula

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

PRESSUPOST TRINXERIA01
DIVERSOS
PERICO SIFÒNIC

Pericó sifònic i tapa registrable, de 51x51x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó massís
de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm
i amb tapa prefabricada de formigó armat. Pericó amb el tub de connexió a la xarxa general de clavegueram del
EUR
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Data: 04/02/22

Pàg.:

17

carrer. Inclou part proporcional de l'excavació per poder fer el pericó sifònic, amb la carrega de terres sobrants
al contenidor.
Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

ED7FR414

Num.
1

ta

1,000

Trams de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Tram de tub de recollida d'aigua del reg i per la
connexió a la xarxa de clavegueram general, inclou les peces especials necessàries pel l’entrada i sortida del
sifò.

Text

Tipus

Partida alçada

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
06
03

FHNMGUZ1

u

1,000

PRESSUPOST TRINXERIA01
DIVERSOS
LUMINÀRIA

Lluminària per l'exterior de la casa iGuzzini format per projectors: 2 ut Palco InOut Luminària amb base - Led
Warm Whitge - Alimi¡mentació Electrònica Integrada - Òptica Wide Flood 24 W 2850 lm 3000K - DALI - de color
gris amb marcs porta accessoris de color gris. I un projector Palco InOut Luminària amb base - Led Warm
Whitge - Alimi¡mentació Electrònica Integrada - Òptica Wide Flood 12 W 2850 lm 1700K - DALI - de color gris,
amb les seves bombetes. Inclou suport multiple per 3 projector de colror gris de la mateixa casa. Muntat sobre
la paret mitgera amb la casa veïna. Inclou part proporcional de la línea de connexió i caixes amb la connexió
amb la línia de l'enllumenat públic del carrer.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Treball

1

01
06
04

KF5263B2

Num.

m

PRESSUPOST TRINXERIA01
DIVERSOS
INSTA·LACIÓ D'AIGUA, BOCA DE REG

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

01
07

H141J001

u

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1

1,000

Instal·lació d'una boca de reg en l'interior sobre el la canal de rec de l'entrada connectada al comptador de la
companyia ubicat en arqueta soterrada sota el banc de l'entrada. Instal·lació vista amb tub de coure R250
(semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment i clau de bola

Text

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

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

1,000

Obra
Capítol
Treball

TOTAL Fórmula

1,000

PRESSUPOST TRINXERIA01
SEGURETAT I SALUD

Cost de seguretat i salut de l'obra

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE

Pàg.:

18

1,000

EUR

Projecte de rehabilitació de la finca del Repartidor d’Aigües de la Mina Trinxeria.
c/ Bisbe Francesc de Paula Mas sn Mataró

III. PRESSUPOST

El temps estimat d’execusió de l’obra és 2 mesos aproximadament.
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Obra

01

Pressupost TRINXERIA01

Capítol

01

CASETA DEL REPARTIDOR

Treball

01

ENDERROCS I DESMUNTATGES

Pàg.:

1

1 K21822J2

m

Repicat d'arrebossat de morter de calç del mur de maçoneria exterior,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Repicat de la paret exterior de la caseta, façanes i lateral
de la canal del reg. Inclou respectar la zona de la gàrgola de
sobreeixida del repartidor i deixar la paret de maçoneria neta per tornar
arrebossar-la. (P - 11)

17,34

19,740

342,29

2 K219D4J1

m2

Desmuntatge d'una fila de rajola ceràmica manual de 15 x 30 cm
acabat exterior de la coberta i altres peces de la vora de la coberta per
paleta especialitzat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material
per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, amb grau de dificultat baix. Inclou la neteja de morters i
herbes crescudes sobre la zona de coberta i aplicació de tractament
herbicida puntual. (P - 15)

27,90

10,500

292,95

3 K21AURA2

u

Desmuntatge de fulla de porta i accessoris de la porta amb valor
patrimonial, de 70x195 cm, Repicar la paret per treure la ferramenta
els golfos encastat a la paret de maçoneria, fet per especialista i
manobre, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor.
(P - 18)

187,06

1,000

187,06

TOTAL

Treball

01.01.01

822,30

Obra

01

Pressupost TRINXERIA01

Capítol

01

CASETA DEL REPARTIDOR

Treball

02

ACABATS DE COBERTA

1 K878C1J2

m2

Neteja de la rajola d'acabat de la coberta corbada amb raig de sorra de
sílice dessecada a baixa pressió. Inclou els medis auxiliars necessaris.
(Sorrejat de totes les rajoles d'acabat de coberta, calaix de la mina 1,
replà i esglaó d'escala) (P - 40)

13,75

20,850

286,69

2 K5ZRREJ8

u

Reparació de l'acabat exterior de la volta de coberta amb rajola manual
de 15x30 cm de 24 mm de gruix, rajoles d’antiquari per la substitució
de peces trencades o amb les rajoles extretes en patida apart,
col·locades amb morter mixt i rejuntat amb morter (P - 28)

19,15

35,000

670,25

3 K9DRU0J1

m2

Rejuntat de l'acabat de sobre les voltes de coberta de rajola ceràmica,
deixant el junt reenfonsat, amb morter mixt 1:0,5:4, i colorant, elaborat
en obra, amb buidat i neteja prèvia del material existent en els junts i
protecció dels junts amb cinta adhesiva. (Coberta caseta, calaix de la
mina 1, replà i esglaó d'escala) (P - 59)

21,21

20,850

442,23

4 K8B13A05K8J2 m2

Hidrofugat de parament exterior amb protector hidròfug ref. P33LA150
de la sèrie Impregnacions hidròfugues de BASF-CC MasterProtec H
303, o equivalent (Les rajoles d'acabat de coberta, calaix de la mina 1,
replà i esglaó d'escala) (P - 48)

8,58

20,850

178,89

TOTAL

Treball

01.01.02

1.578,06

Obra

01

Pressupost TRINXERIA01

Capítol

01

CASETA DEL REPARTIDOR

Treball

03

REVESTIMENTS EXTERIORS

EUR
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Pàg.:

2

1 K81115J2

m2

Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4. Inclou la col·locació
d'una malla de fibra de vidre recoberta amb PVC, tipus Mallatex de 10
x 10 mm, fixada mecànicament sobre el parament. (Revestir exterior
de la paret de façana) (P - 34)

21,74

19,740

429,15

2 K8Z1A1AM

m2

Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC de 10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2, tipus Mallatex o
similar. (P - 50)

7,54

19,740

148,84

3 K811U001

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de calç hidràulica 1:4, elaborat a l'obra amb sorra
fina seleccionada, acabat remolinat fi. Inclou treballs espacials
d’arestes per col·locar la porta d’entrada o portella i amb la trobada de
la vora de la rajola de coberta i altres (P - 37)

27,38

19,740

540,48

4 K898DFQ0

m2

Pintat en veladura de silicat, de parets exteriors arrebossades, tipus
Restauro LASUR amb pigment minerals, sense contingut de
compostos orgànics , estesa amb brotxa mitjançant tècniques de
veladura, diluïdes entre el 2% i el 10% en Spezial Fixativ de Keim,
amb una capa de fons i dues d'acabat llis (P - 45)

13,76

19,740

271,62

5 K5ZRREJ9

u

Reposició de la visera amb rajoles manuals de sobre la porta d'accés a
la caseta de 120 cm de llargada. Amb els treball de treure els trossos
de rajola que hi han, obrir una regata a la paret per col·locar la nova
visera amb un doblat de rajola encastada 5cm a la paret. La rajola
manual de 15x30 cm de 20/24 mm de gruix, adquirides a antiquari per
la substitució de peces trencades, col·locades amb morter mixt i
rejuntat amb morter. (P - 29)

264,94

1,000

264,94

6 KB321AJ7

u

Subministra i col·locació de gàrgola-escopidor amb goteró de planxa
doblegada de corten de 2 mm perfil en forma de “Z” de 20x20x20 mm
fixat mecànicament sobre la paret de façana sota les rajoles de
coberta en les trobades de les dues cobertes de volta, seguint les dues
cobertes en forma de “V”, mides aproximades 27 a 23 cm una ala i de
21 a 16 cm l’altre ala, segons plànol detall. (P - 74)

236,92

2,000

473,84

TOTAL

Treball

01.01.03

2.128,87

Obra

01

Pressupost TRINXERIA01

Capítol

01

CASETA DEL REPARTIDOR

Treball

04

PARETS DISTIBUIDOR D'AIGUA

1 K4GR11J1

m

Reparació d'esquerda en paret d'obra de maçoneria amb repicat i
sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer
en barres corrugades B500S de diàmetre 8 mm, separades cada 30
cm, reblert amb morter sintètic de resines epòxid, càrrega manual de
runa sobre contenidor (P - 23)

89,48

2,600

232,65

2 K4GR11J2

ta

Treballs de sanejament, neteja i reparació dels compartiments del
conjunt de repartidor d’aigua, compartiments amb paret d'obra
arrebossada lliscades amb morter de calç. Els treballs han de deixar el
conjunt igual. Treballs retirada d’una filada de cinc maons sobreposada
en el conjunt, reparar els cops i forats de les parets i tapar el forat a la
part inferior de la paret, tapiar les entrades de les mines amb paret de
maó acabat la paret arrebossada amb morter de calç lliscat amb calç
hidràulica. Inclou deixar la tosca de la calç de l'aigua de l'interior de
les cubetes. Netejar i respectar el màxim els tubs de distribució de
l'aigua tal com estan. Partida alçada a justificar (P - 24)

1.775,37

1,000

1.775,37

3 KB321AJ1

u

Subministra i col·locació de marc per vidre fix format amb un perfil de
planxa doblegada de 15x15 mm de ferro corten de 2 mm, finestreta de
30x15 cm de vidre fix, amb garrotes de per fixar-lo a l’obra. Inclou els
treballs de paleta en l’obertura de la paret de maó davant de la boca
de l’entrada l’aigua de la mina 2. Deixar el vidre en el pla interior.

255,58

1,000

255,58
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Pàg.:

3

Vidre de seguretat de 3+3 mm col·locat dins del galze del marc amb
silicona neutra. (P - 68)
4 KB321AJ5

u

Subministra i col·locació de marc per vidre fix format amb un perfil de
planxa doblegada de 15x15 cm de ferro corten de 2 mm, finestreta de
23x15 cm de vidre fix, amb garrotes per fixar-lo a l’obra. Inclou els
treballs de paleta en l’obertura de la paret de maó de 5 cm just en
l’entrada de l’aigua de la mina 2. Deixar el vidre en el pla interior.
Inclou subministra del vidre de seguretat de 3+3 mm glaçat i col·locat
dins del galze del marc amb silicona neutra (P - 72)

266,43

1,000

266,43

5 KB321AJ6

u

Obrir el forat de la sobreeixida per la cara interior on hi ha els
compartiments del repartidor, que surt cap el canal de reg i que
actualment està tapiat. Subministra i col·locació de marc de vidre fix
format amb un perfil de planxa doblegada de 15x15 mm de ferro corten
de 2 mm, per un buit d’obra de 18x18 cm, amb garrotes per fixar-lo a
l’obra. Inclou els treballs de paleta de l’obertura de la paret i acabats.
Deixar el vidre en el pla interior. Inclou subministra del vidre de
seguretat de 3+3 mm glaçat i col·locat dins del galze del marc amb
silicona neutra.. (P - 73)

261,01

1,000

261,01

TOTAL

Treball

01.01.04

2.791,04

Obra

01

Pressupost TRINXERIA01

Capítol

01

CASETA DEL REPARTIDOR

Treball

05

ACABATS INTERIORS I PAVIMENTS

1 K878C1J3

m2

Neteja interior de les rajoles de la volta interior del repartidor amb raig
de sorra de sílice dessecada a baixa pressió. Treure la pintura de calç i
floritures (P - 41)

13,44

13,500

181,44

2 K775IMJ1

m2

Impermeabilització làmina de impermeabilització de polietilens,
revestida per les dues cares amb tela no teixida, col·locada amb
ciment adhesiu C1 flexible. Col·locada sobre el paviment. Làmina de
la casa Schlüter®-KERDI o equivalent. (P - 31)

37,83

9,500

359,39

3 K9D1NFJ2

m2

Paviment de rajoles ceràmiques d'elaboració manual, de 15x30 cm i de
22 mm de gruix , col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10.
sobre el paviment actual. (Paviment interior de la caseta). (P - 55)

77,03

9,500

731,79

4 K878M200

m2

Preparació de les parets interior i conjunt del repartidor per a pintar,
realitzada amb massilla de base mineral (P - 44)

3,49

48,640

169,75

5 K898E620

m2

Pintat interior de les parets i de la volta, amb pintura a la calç amb
acabat llis, amb dues capes d'acabat. Inclou el pintat del conjunt de les
covetes i partes del repartidor deixant les boques de sortida d’aigua
repartidor netes i els tubs (P - 46)

7,00

48,640

340,48

TOTAL

Treball

01.01.05

1.782,85

Obra

01

Pressupost TRINXERIA01

Capítol

01

CASETA DEL REPARTIDOR

Treball

06

RESTAURACIÓ DE LA PORTA

1 KA1R4240

u

Restauració de la porta de post de fusta fixada amb golfos a la paret
sense bastiment amb valor patrimonial de 70 x 195 cm, col·locada dins
d’un galze de la paret d’obra. Inclou els treballs de restauració a taller:
decapar la porta, restaurar les partes deteriorades, reparació del
lateral de la fulla, la part interior de la fulla, col·locar el reforç
necessari de fusta nova per la cara interior. Desmuntatge dels golfos
de ferro rovellat, neteja de l’òxid i pintat amb pintures de protecció a
l’oxidació. Tanca amb dos passadors preparats per col·locar-hi un
“candau” . Inclou tractament amb una capa de tractament de la fusta
de la casa Lasur i dues mans de vernís mate. (P - 63)

430,28

1,000

430,28
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2 KAY200J1

TOTAL

u

Treball

Data: 04/02/22
Col·locació de la porta de fusta amb amb golfos d'acer, en parets
existents, dins del galze d'obra de mides aproximades de 75 x195 cm,
amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:7 (P - 65)

91,81

Pàg.:
1,000

01.01.06

4
91,81

522,09

Obra

01

Pressupost TRINXERIA01

Capítol

02

CASETA ENTRADA MINA 2

Treball

01

NETEJA I REPICATS

1 K21822J3

m

Repicat d'arrebossat de morter de calç del mur de maçoneria exterior,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Repicat de la paret exterior de la caseta, deixant neta la
llinda de pedra de sobre la portella. (P - 12)

17,34

3,000

52,02

2 K878C1J4

ta

Neteja interior de la l’entrada de la mina 2, traient les restes de runa,
pedres o sorres, per deixar vist la desviació de l'aigua de la mina pel
conducte que va el repartidor o la caiguda en la canal del reg. Inclou la
neteja superficial de parets i sostres. (P - 42)

496,61

1,000

496,61

TOTAL

Treball

01.02.01

548,63

Obra

01

Pressupost TRINXERIA01

Capítol

02

CASETA ENTRADA MINA 2

Treball

02

ACABATS EXTERIOR I REVESTIMENTS

1 K811U001

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de calç hidràulica 1:4, elaborat a l'obra amb sorra
fina seleccionada, acabat remolinat fi. Inclou treballs espacials
d’arestes per col·locar la porta d’entrada o portella i amb la trobada de
la vora de la rajola de coberta i altres (P - 37)

27,38

7,000

191,66

2 K5ZRREJ5

u

Reparació de l'acabat exterior de les rajoles de la coberta de rajola
manual de 15x30 cm , amb l'arracada puntual d’alguna rajola trencada
i substituir-la per una rajola d’antiquari o igual, col·locades amb morter
mixt i rejuntat amb morter, prèvia capa d'imprimació. (P - 27)

19,15

7,000

134,05

3 K898DFQ0

m2

Pintat en veladura de silicat, de parets exteriors arrebossades, tipus
Restauro LASUR amb pigment minerals, sense contingut de
compostos orgànics , estesa amb brotxa mitjançant tècniques de
veladura, diluïdes entre el 2% i el 10% en Spezial Fixativ de Keim,
amb una capa de fons i dues d'acabat llis (P - 45)

13,76

7,000

96,32

TOTAL

Treball

01.02.02

422,03

Obra

01

Pressupost TRINXERIA01

Capítol

02

CASETA ENTRADA MINA 2

Treball

03

FUSTER

1 KA14A1J1

u

Portella batent per registre per la caseta de 60x90 cm amb fusta
d'iroko de post de 20 mm de gruix acabat envernissat amb vernís de
poliuretà setinat. Inclou la fabricació de golfos i tanca amb un passador
de rodó de 8 mm de diàmetre. Fulla col·locada dins del galze d’obra i
penjada amb golfos collats a la paret. (P - 62)

460,32

1,000

460,32

2 KAY200J2

u

Col·locació de la portella de fusta amb amb golfos d'acer, en parets
existents, dins del galze d'obra de mides aproximades de 60 x 90 cm,
amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:7 (P - 66)

87,55

1,000

87,55
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TOTAL
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Pàg.:

01.02.03

5

547,87

Obra

01

Pressupost TRINXERIA01

Capítol

03

ENTORN, CANAL DE REG, ACABATS I PAVIMENTS

Treball

01

NETEGES, ENDERROCS

1 K21822J1

m

Repicat d'arrebossat de morter de calç del mur de maçoneria, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Repicat de la parets bancada interior de la canal del reg i bancada
zona entrada (P - 10)

17,34

13,450

233,22

2 K21929JV

m2

Enderroc de paviment de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm
de gruix com a màxim, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. (Paviment de l'entrada) Inclou les
proteccions necessàries de la paret mitgera de la casa veïna. (P - 14)

12,79

7,800

99,76

3 K219D4JV

m2

Desmuntatge d'una franja de paviment de rajola ceràmica de 25 x 25
cm fet per restaurador, amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, amb grau de dificultat baix. Inclou arrancar el
morter de les zones que no hi ha rajola i deixar la base de morter neta
per poder tornar un nou paviment. (P - 16)

35,51

6,310

224,07

4 K1RA23JV

m2

Neteja de plantes i herbes crescudes sobre el paviment posterior de
rajoles de 25x25 cm i de la zona que no hi ha la rajola amb medis
manuals i aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o
contenidor. (P - 7)

3,24

15,500

50,22

5 K22111JV

m

Neteja i esbrossada d'herbes de l'interior de la canal de rec i rebaix de
6 cm de gruix de les sorres realitzada amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre contenidor. (P - 19)

7,45

24,150

179,92

6 K1RA23J1

m

Neteja manual del verdet fixat sobre les rajoles de coronament de la
canal de la mina 2, (mides aproximades 5+33+3 cm) de la vora de la
bancada del rec entrada (mides aproximades 4+16+4 cm) i peça de
coronament de la bancada inferior mitgera, aplicació de tractament
herbicida i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 6)

2,75

22,450

61,74

TOTAL

Treball

01.03.01

848,93

Obra

01

Pressupost TRINXERIA01

Capítol

03

ENTORN, CANAL DE REG, ACABATS I PAVIMENTS

Treball

02

PAVIMENTS

1 K936N3JV

m2

Solera de 8 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 12 mm, HNE-15/B/12, abocat manualment i amb els medis
necessaris. Inclou tocs de formigó per reglejar l'acabat de la solera
amb el pendent suau. (Solera interior de la canal del rec d'amplada
variable de 30 a 75 cm) (P - 52)

25,75

12,607

324,63

2 K936N3J1

m2

Solera de 12 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència
a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 12 mm, HNE-15/B/12, abocat manualment i amb els medis
necessaris. Inclou tocs de formigó per reglejar l'acabat de la solera
amb el pendent suau. (Solera base paviment de l'entrada) (P - 51)

28,57

7,800

222,85

3 K9Z4AA15

m2

Armadura per base de formigó 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 - 61)

4,97

7,800

38,77

4 K9DRU001

m2

Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències
salnitroses i microorganismes, amb dissolució d'àcid acètic, raspallat i
aplicació posterior de producte decapant. (Paviment posterior) (P - 57)

13,34

15,500

206,77
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5 K9DRU003

m2

Rejuntat de paviment de rajola ceràmica, deixant els junts refós uns 2
mm , amb morter de de ciment 1:6, acolorit, elaborat en obra, amb
buidat i neteja prèvia del material existent en els junts. (Paviment
posterior) (P - 58)

14,04

15,500

217,62

6 K9D1NFJV

m2

Refer part del paviment de toves ceràmiques d'elaboració manual, de
25x25 cm, iguals que les existents, col·locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10. Paviment posterior, el tram inclinat amb pendent
cap el reg. (P - 56)

102,70

6,000

616,20

7 K9D1NFJ1

m2

Paviment exterior de toves ceràmiques d'elaboració manual, de 25x25
cm, iguals que les existents a la part posterior, col·locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10. (Paviment de la zona de l'entrada) (P 54)

95,55

10,800

1.031,94

8 K7B451D0LBIZ m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
140 a 190 g/m2 ref. 1951-21 de la serie Geotèxtils i làmines drenants
d'ASFALTEX o equivalent, col·locat sense adherir (Col·locada sobre la
solera de formigó i abans de col·locar la grava d'acabat) (P - 32)

2,92

16,007

46,74

9 K5113371

Acabat de l'interior de la canal del reg amb capa grava de riera de 16
a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de gruix, col·locat sense adherir, sobre
el geotèxtil. (P - 26)

6,99

16,007

111,89

TOTAL

m2

Treball

01.03.02

2.817,41

Obra

01

Pressupost TRINXERIA01

Capítol

03

ENTORN, CANAL DE REG, ACABATS I PAVIMENTS

Treball

03

REVESTIMENTS

1 K9DRU0JV

m

Neteja de les rajoles o maó massís ceràmics de coronament de la
canal de la mina 2, (mides aproximades 5+33+3 cm) de la vora de la
bancada del rec entrada (mides aproximades 4+16+4 cm) i de les
taques, sals, eflorescències salnitroses i microorganismes, amb
dissolució d'àcid acètic, raspallat i aplicació posterior de producte
decapant (P - 60)

13,34

22,450

299,48

2 K81115D0

m2

Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4. Inclou la col·locació
d'una malla de fibra de vidre, fixada mecànicament sobre el parament.
Parets bancada interior de la canal de reg. (P - 33)

21,74

13,450

292,40

3 K8Z1A1AM

m2

Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC de 10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2, tipus Mallatex o
similar. (P - 50)

7,54

13,450

101,41

4 K81136J1

m2

Arrebossat reglejat de trams sobre parament de maçoneria i de totxo
de dins de la canal reg, amb morter mixt 1:2:10, remolinat. Deixar la
trobada de l’arrebossat amb les peces de totxo de coronament ben
neta. Inclou els medis auxiliar necessaris. (P - 36)

39,80

13,450

535,31

5 K898DFQ0

m2

Pintat en veladura de silicat, de parets exteriors arrebossades, tipus
Restauro LASUR amb pigment minerals, sense contingut de
compostos orgànics , estesa amb brotxa mitjançant tècniques de
veladura, diluïdes entre el 2% i el 10% en Spezial Fixativ de Keim,
amb una capa de fons i dues d'acabat llis (P - 45)

13,76

13,450

185,07

TOTAL

Treball

01.03.03

1.413,67

Obra

01

Pressupost TRINXERIA01

Capítol

03

ENTORN, CANAL DE REG, ACABATS I PAVIMENTS

Treball

04

MANYÀ, PROTECCIONS

1 KB321AJ2

m

Subministra i col·locació de reixes per passera de ferro corten
formades amb un marc de passamà de 40x10 mm de forma

289,90

5,516

1.599,09
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trapezoïdal de 35 a 23 cm d’amplada i travessers amb el mateix
passamà separats cada 4 cm amb mòduls de llargària màxima de 80
cm, mides i forma segons el plànol de detall per adaptar-se en l'ample
de l'interior de la canal del reg entre la caseta i la bancada del mur
mitger i en la sobreeixida del repartidor, separació 3 cm. Col·locades
sobre “T “de ferro conten fixades en el lateral de la paret (comptades
en partida a part) . Deixar la reixa fixes amb sistema mecànic per
sobre les T. (55 kg/ml) Es certificarà ml real col·locat. (P - 69)
2 KB321AJ3

u

Suport de les reixes amb T de ferro corten formades amb dos
passamans de 40x10 mm soldats, i amb una platina a cada costat de
60x150x10 mm, preparada amb forats per ser fixades a les parets de
maçoneria, peces de 41 a 28 cm de llargària.(Pes suport 8 kg) (P - 70)

63,44

11,000

697,84

3 K4ZWGAE1

u

Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm
llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre
suport de fàbrica de pedra (P - 25)

10,14

52,000

527,28

4 KB321AJ4

u

Escaleta de dos esglaons per superar el desnivell del caixó de pas de
la mina 1 per sobre la canal. Formada amb dues “T “ de ferro corten
formades amb dos passamans de 40x10 mm soldades a sobre una
platina a cada costat de 60x300x10 mm, preparada amb forats per ser
fixades a les parets de maçoneria, peces de 64 a 54 cm de
llargària.(Pes escaleta 18 kg) (P - 71)

178,33

2,000

356,66

5 KB14B9KC

m

Passamà d'acer amb un rodó massís de 20 mm de diàmetre amb
forma i amb corbes per deixar el passamà continuo per l'ajuda de
pujada i baixada de l'escaleta, fixat sobre parament de maçoneria amb
pipes corbades amb rodo de 8 mm de diàmetre de 6 cm de volada,
fixades amb resines d’epòxi. Inclou pintat amb protecció i vernís de
poliuretà setinat d’acabat. (P - 67)

101,10

6,000

606,60

6 KB321AJ8

u

Subministra de reixa murrió per la sortida de la canal abans de sifó.
reixa d'acer corten amb un marc i barrots veticals amb passamans de
30x6 mm seperats 25 mm , fixades a parets, mides aproximades de 50
x 25 cm (Pes aproximat rexa 16 kg) (P - 75)

173,72

4,000

694,88

TOTAL

Treball

01.03.04

4.482,35

Obra

01

Pressupost TRINXERIA01

Capítol

04

TRACTAMENT INTERIOR DE LES PARETS MITGERES

Treball

01

REVESTIMENTS

1 K21822JV

m

Repicat d'arrebossat de morter de ciment de sobre el mur de
maçoneria la part superior inclinada de 50 cm d’amplada amb vidres
embeguts dins de l'arrebossat, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. Inclou els medis auxiliars
necessaris. (P - 13)

17,34

4,500

78,03

2 K878C1JV

m2

Neteja de parament vertical de maçoneria amb pedra amb ceràmica i
paret de totxo massís amb raig de sorra de sílice dessecada a baixa
pressió. Inclou treure el morter de calç en estat sorrenc d'algunes
zones. Paret mitgera amb l'escola. (P - 43)

11,15

78,000

869,70

3 K612T5CK

m2

Paret de tanca recolzada de gruix 14 cm, (en un tram petit), de totxana
similar a l'existent de 290x140x100 mm, deixada vista, col·locada amb
morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II. Paret sobre el mur de
contenció de pedra amb l'escola en el tram d'entrada. Inclou lligades o
connectors amb les parets existents i el massissat amb morter entre la
paret existent i la nova paret. Imitar la mateix tipus de paret existent
deixant la totxana vista com l'actual. Inclou els medis auxiliar
necessaris. (P - 30)

54,91

1,920

105,43

4 K81136C2

m2

Arrebossat reglejat de petits trams sobre parament exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat. Arrebossat de les
pilastres de la tanca que sobresurten del mur de pedra. pilastres de de
15 x 30 de 80 cm d'alçada. Franges horitzontals inclinades de sobre el
mur de maçoneria Deixar la trobada de l’arrebossat amb les paret de
totxana o de maçoneria, ben neta. Inclou els medis auxiliar
necessaris. (P - 35)

39,80

12,130

482,77
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5 K898DFQ0

m2

Pintat en veladura de silicat, de parets exteriors arrebossades, tipus
Restauro LASUR amb pigment minerals, sense contingut de
compostos orgànics , estesa amb brotxa mitjançant tècniques de
veladura, diluïdes entre el 2% i el 10% en Spezial Fixativ de Keim,
amb una capa de fons i dues d'acabat llis (P - 45)

13,76

12,130

166,91

6 K87715JV

m2

Rejuntat de parament vertical de maçoneria, amb morter amb additius
de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, elaborat a l'obra,
buidat i neteja del material dels junts i protecció dels junts amb cinta
adhesiva. (P - 38)

27,27

61,500

1.677,11

7 K877USC0

m2

Rejuntat d'obra de fàbrica de maó, deixant els junts reenfonsats, amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat en obra, amb colorant, amb buidat i neteja
prèvia del material existent en els junts i protecció dels junts amb cinta
adhesiva. (P - 39)

31,38

16,500

517,77

8 K8B13A05K8JV m2

Hidrofugat de parament exterior amb protector hidròfug ref. P33LA150
de la serie Impregnacions hidròfugues de BASF-CC MasterProtec H
303, paret mitgera de maó vist i els mur de maçoneria (P - 49)

8,58

78,000

669,24

TOTAL

Treball

01.04.01

4.566,96

Obra

01

Pressupost TRINXERIA01

Capítol

05

PORTAL D'ENTRADA FAÇANA CARRER

Treball

01

ENDERROCS

1 K21A00J1

u

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada de planxa metàl·lica de 90 x
210 cm amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec
de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa
sobre camió o contenidor (P - 17)

27,54

1,000

27,54

2 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 (P - 9)

16,07

14,280

229,48

3 K21312J1

m3

Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Enderroc per la
formació del daus de formigó per a fonaments de l’estructura metàl·lica
(P - 8)

183,65

0,720

132,23

TOTAL

Treball

01.05.01

389,25

Obra

01

Pressupost TRINXERIA01

Capítol

05

PORTAL D'ENTRADA FAÇANA CARRER

Treball

02

FONAMENT, ESTRUCTURA I PARET

1 43512H40

m3

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa, fabricat a obra amb sacs i
abocat manualment, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades (P - 1)

275,90

1,004

277,00

2 K44151J1

kg

Subministra i col·locció de pilars d'acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, formats per peça simple, en perfil laminats en calent sèrie
HEB, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou les platines base de 20x20 cm
de 10 mm de gruix amb potes de 12 mm de diàmetre. Inclou tots els
medis auxiliar necessaris. (P - 22)

2,47

299,414

739,55

TOTAL

Treball

01.05.02

1.016,55

Obra

01

Pressupost TRINXERIA01

Capítol

05

PORTAL D'ENTRADA FAÇANA CARRER

Treball

03

REVESTIMENTS
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1 K9B4A2J1

m

Marxapeu de la porta d'entrada amb peces de pedra natural granítica
nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix i de 20
cm d'amplada i de llargàries variables, col·locada a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, prèvia enllardada amb morter adhesiu C1 (P 53)

107,38

2,350

252,34

2 K89B5CJ0

m2

Pintat del la porta i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt
de poliuretà, amb una capa fosforant d'imprimació adequat per
galvanitzat i 2 d'acabat (P - 47)

23,90

18,360

438,80

TOTAL

Treball

01.05.03

691,14

Obra

01

Pressupost TRINXERIA01

Capítol

05

PORTAL D'ENTRADA FAÇANA CARRER

Treball

04

MANYÀ - PORTA

1 KABGM001

TOTAL

u

Treball

Subministra i col·locació d’un conjunt de tanca i porta d'entrada d'acer
massís distribuïda amb una porta batent, tarja lateral fixe i tarja
superior per a un buit d'obra total de 160x 425 cm. Reixes fixes:
superior de 160 x105 cm i lateral de 50 x 250 cm amb la porta d’una
fulla batent de 102x298 cm. Formades amb marcs de passamà massís
de 50x12 mm amb travessers horitzontals amb el mateix passamà de
50x12 mm segons plànol detall, barrots verticals amb passamans de
30x5 mm soldats entre els travessers horitzontals i separats cada 90
mm entre eixos com a màxim, fulla amb 5 perns soldats en el pilar.
Inclou en la tarja lateral i en la fulla col3locar doble passamà vertical
per poder formar les caixes de 90x10 cm amb planxa d’acer de 3 mm
de gruix, pany de clau, i els dos baldes de tanca amb rodó de 16 mm
amb un passamà superior de bloqueig de seguretat d’obertura. Es
subministrarà pinta amb un capa de pintura de protecció a l’òxid.
Segons plànol detall, (Pes del conjunt 418 kg, aproximadament inclou
el pes de la porta de 150 Kg. (P - 64)

3.409,77

1,000

01.05.04

3.409,77

3.409,77

Obra

01

Pressupost TRINXERIA01

Capítol

06

DIVERSOS

Treball

01

TRANSPORT DE RUNA I TAXA ABOCADOR

1 K2R540E0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 20)

26,61

9,930

264,24

2 K2RA73G0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat 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 - 21)

23,54

9,930

233,75

TOTAL

Treball

01.06.01

497,99

Obra

01

Pressupost TRINXERIA01

Capítol

06

DIVERSOS

Treball

02

PERICO SIFÒNIC

EUR
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1 ED3590J1

u

Pericó sifònic i tapa registrable, de 51x51x80 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat.
Pericó amb el tub de connexió a la xarxa general de clavegueram del
carrer. Inclou part proporcional de l'excavació per poder fer el pericó
sifònic, amb la carrega de terres sobrants al contenidor. (P - 2)

456,77

1,000

456,77

2 ED7FR414

ta

Trams de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub. Tram de tub de recollida d'aigua del reg i per la
connexió a la xarxa de clavegueram general, inclou les peces
especials necessàries pel l’entrada i sortida del sifò. (P - 3)

393,56

1,000

393,56

TOTAL

Treball

01.06.02

850,33

Obra

01

Pressupost TRINXERIA01

Capítol

06

DIVERSOS

Treball

03

LUMINÀRIA

1 FHNMGUZ1

TOTAL

u

Treball

Lluminària per l'exterior de la casa iGuzzini format per projectors: 2 ut
Palco InOut Luminària amb base - Led Warm Whitge - Alimi¡mentació
Electrònica Integrada - Òptica Wide Flood 24 W 2850 lm 3000K - DALI
- de color gris amb marcs porta accessoris de color gris. I un projector
Palco InOut Luminària amb base - Led Warm Whitge - Alimi¡mentació
Electrònica Integrada - Òptica Wide Flood 12 W 2850 lm 1700K - DALI
- de color gris, amb les seves bombetes. Inclou suport multiple per 3
projector de colror gris de la mateixa casa. Muntat sobre la paret
mitgera amb la casa veïna. Inclou part proporcional de la línea de
connexió i caixes amb la connexió amb la línia de l'enllumenat públic
del carrer. (P - 4)

01

Pressupost TRINXERIA01

06

DIVERSOS

Treball

04

INSTA·LACIÓ D'AIGUA, BOCA DE REG

Treball

m

3.248,73

3.248,73

Capítol

TOTAL

1,000

01.06.03

Obra

1 KF5263B2

3.248,73

Instal·lació d'una boca de reg en l'interior sobre el la canal de rec de
l'entrada connectada al comptador de la companyia ubicat en arqueta
soterrada sota el banc de l'entrada. Instal·lació vista amb tub de coure
R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,
segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment i clau de bola (P - 76)
01.06.04

385,00

1,000

385,00

385,00

Obra

01

Pressupost TRINXERIA01

Capítol

07

SEGURETAT I SALUD

EUR

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA DEL REPARTIDOR D´AIGÜES DE LA TRINXERIA
SITUADA EN EL CARRER DEL BISBE FRANCESC DE PAULA MAS.
PROMOTOR : COMPANYIA D´AIGÜES DE MATARÓ
ARQUITECTES: MARIA CARBONELL BORRÀS I AGÀPIT BORRÀS PLANA

PRESSUPOST
1 H141J001
TOTAL

Capítol

u

Data: 04/02/22
Cost de seguretat i salut de l'obra (P - 5)
01.07

1.100,00

Pàg.:
1,000

11

1.100,00
1.100,00

EUR

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA DEL REPARTIDOR D´AIGÜES DE LA TRINXERIA
SITUADA EN EL CARRER DEL BISBE FRANCESC DE PAULA MAS.
PROMOTOR : COMPANYIA D´AIGÜES DE MATARÓ
ARQUITECTES: MARIA CARBONELL BORRÀS I AGÀPIT BORRÀS PLANA

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 04/02/22

Pàg.:

1

NIVELL 3: Treball
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Treball
01.01.01
ENDERROCS I DESMUNTATGES
822,30
Treball
01.01.02
ACABATS DE COBERTA
1.578,06
Treball
01.01.03
REVESTIMENTS EXTERIORS
2.128,87
Treball
01.01.04
PARETS DISTIBUIDOR D'AIGUA
2.791,04
Treball
01.01.05
ACABATS INTERIORS I PAVIMENTS
1.782,85
Treball
01.01.06
RESTAURACIÓ DE LA PORTA
522,09
Capítol
01.01
CASETA DEL REPARTIDOR
9.625,21
Treball
01.02.01
NETEJA I REPICATS
548,63
Treball
01.02.02
ACABATS EXTERIOR I REVESTIMENTS
422,03
Treball
01.02.03
FUSTER
547,87
Capítol
01.02
CASETA ENTRADA MINA 2
1.518,53
Treball
01.03.01
NETEGES, ENDERROCS
848,93
Treball
01.03.02
PAVIMENTS
2.817,41
Treball
01.03.03
REVESTIMENTS
1.413,67
Treball
01.03.04
MANYÀ, PROTECCIONS
4.482,35
Capítol
01.03
ENTORN, CANAL DE REG, ACABATS I PAVIMENTS
9.562,36
Treball
01.04.01
REVESTIMENTS
4.566,96
Capítol
01.04
TRACTAMENT INTERIOR DE LES PARETS MITGERES
4.566,96
Treball
01.05.01
ENDERROCS
389,25
Treball
01.05.02
FONAMENT, ESTRUCTURA I PARET
1.016,55
Treball
01.05.03
REVESTIMENTS
691,14
Treball
01.05.04
MANYÀ - PORTA
3.409,77
Capítol
01.05
PORTAL D'ENTRADA FAÇANA CARRER
5.506,71
Treball
01.06.01
TRANSPORT DE RUNA I TAXA ABOCADOR
497,99
Treball
01.06.02
PERICO SIFÒNIC
850,33
Treball
01.06.03
LUMINÀRIA
3.248,73
Treball
01.06.04
INSTA·LACIÓ D'AIGUA, BOCA DE REG
385,00
Capítol
01.06
DIVERSOS
4.982,05
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
35.761,82
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
CASETA DEL REPARTIDOR
9.625,21
Capítol
01.02
CASETA ENTRADA MINA 2
1.518,53
Capítol
01.03
ENTORN, CANAL DE REG, ACABATS I PAVIMENTS
9.562,36
Capítol
01.04
TRACTAMENT INTERIOR DE LES PARETS MITGERES
4.566,96
Capítol
01.05
PORTAL D'ENTRADA FAÇANA CARRER
5.506,71
Capítol
01.06
DIVERSOS
4.982,05
Capítol
01.07
SEGURETAT I SALUD
1.100,00
Obra
01
Pressupost TRINXERIA01
36.861,82
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
36.861,82
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost TRINXERIA01

36.861,82
36.861,82

euros

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA DEL REPARTIDOR D´AIGÜES DE LA TRINXERIA
SITUADA EN EL CARRER DEL BISBE FRANCESC DE PAULA MAS.
PROMOTOR : COMPANYIA D´AIGÜES DE MATARÓ
ARQUITECTES: MARIA CARBONELL BORRÀS I AGÀPIT BORRÀS PLANA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

36.861,82

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 36.861,82.............................................................

4.792,04

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 36.861,82................................................................

2.211,71

Subtotal

43.865,57

21 % IVA SOBRE 43.865,57...............................................................................................

9.211,77

€

53.077,34

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CINQUANTA-TRES MIL SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS )

1

Projecte de rehabilitació de la finca del Repartidor d’Aigües de la Mina Trinxeria.
c/ Bisbe Francesc de Paula Mas sn Mataró

IV. PLEC DE CONDICIONS

18

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 Arrencada de revestiments
1.2 Enderroc d’elements estructurals
SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES
1 NETEJA DEL TERRENY
SISTEMA ESTRUCTURA
SISTEMA ENVOLVENT
SUBSISTEMA COBERTES
1 COBERTES INCLINADES
SUBSISTEMA FAÇANES
1 TANCAMENTS
1.1 Façanes de fàbrica
2 OBERTURES
2.1 Fusteries exteriors
2.1.1 Fusteries de fusta
2.1.2 Fusteries metàl·liques
2.1.3 Fusteries de vidre
2.2 Envidrament
2.2.1 Vidres plans
SUBSISTEMA SOLERES
SUBSISTEMA DEFENSES
1 BARANES
2 REIXES
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA PAVIMENTS
1 PER PECES
1 Ceràmics
SUBSISTEMA REVESTIMENTS
1 ARREBOSSATS
2 PINTATS
3 ESTUCATS-ESGRAFIATS
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS
SUBSISTEMA SUMINISTRES
1 AIGUA
1.1 Connexió a xarxa
1.2 Rec
SUBSISTEMA EVACUACIÓ
1 LIQUIDS
1.1 Connexió a xarxa
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES

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

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
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 col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta.
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat
respecte als confrontats. O per col·lapse 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 col·lapse,
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’instal·lacions 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 metàl·liques 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 col·locació es tindran en compte les següents condicions:
Els elements metàl·lics 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 instal·lacions. 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’anul·lació d'instal·lacions, 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).
Anul·lació 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.
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no
enderrocades.
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives 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 instal·lació de viseres
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació 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; Instal·lació 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 metàl·lics 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 instal·lació 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
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 instal·lacions.
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'instal·laran 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’instal·lació com en totes les mesures de
protecció col·lectiva 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 paral·lel a elles i
mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat.
1.2
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 col·lapse 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 instal·lada 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 paral·leles 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 col·lector
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-col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades
les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons.
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l’hora d'instal·larlos, 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.
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.
SISTEMA ESTRUCTURA
SISTEMA ENVOLVENT
SUBSISTEMA COBERTES
1 COBERTES INCLINADES
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a les
translúcides, i en el que l’element d’acabat de coberta garanteix l’estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar
interior-exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB
HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De cobertes
inclinades en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdós casos poden ser cobertes ventilades o no.
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, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, sistema d’evacuació d’aigües i materials
auxiliars.
Característiques tècniques mínimes
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i de
impermeabilització que s’utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant suports a base d’envanets de maó, o
placa nervada o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d’envanets de maó, estaran formats per: taulons de peces
alleugerides encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb pasta de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó,
grandària màxima de l’àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàl·lica lleugera en funció de la llum i del pendent. I en el cas de placa
ondulada o nervada de fibrociment estarà fixada mecànicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una
dimensió de com a mínim 30 mm.
Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per proporcionar al sistema la solidesa
necessària davant de les sol·licitacions mecàniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i
una resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de llana mineral, panells rígids o panells semirrígids, com
perlita expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW),
Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1.
Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament de les teules
sigui escàs, i en cobertes exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta funció s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres
làmines que no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació de pendents, ni presentin problemes d’adherència per les teules.
Resulta innecessària la seva utilització quan la capa sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o
altres elements que prestin similars condicions d’estanquitat. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. Amb materials
bituminosos i bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un
sistema de plaques.
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt, adhesius cimentosos
o altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestirè extruït, podran rebre’s amb morter
mixt, adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb l’aïllament, teules corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula
mixta de formigó, de teula ceràmica corba, de teula ceràmica plana o mixta.
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit en la normativa del
CTE DB-HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents components, s’evitaran deformacions
per incidència dels agents atmosfèrics, d’esforços violents o cops, per a això s’interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de

material es formaran i explotaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, evitant-se una exposició perllongada del
material a la intempèrie, formant els apilaments sobre superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus.
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl·liques, fixacions.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Aïllament tèrmic, Teules
ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilització.
Execució
Condicions prèvies
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepció de la impermeabilització,
segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. A la D.T. es faran notar les especificacions relatives al
tipus de teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color, textura), també s’especificarà la disposició de les teules en el
suport (encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui,
nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formació de
pendents sigui l’element que serveix de suport de la impermeabilització, la seva superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el
material que ho constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unió.
Fases d’execució
Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques. La
seva constitució ha de ser l’adequada per la rebuda o fixació dels altres components. En funció del tipus de protecció, quan no hi hagi
capa de impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als elements d’evacuació d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB
HS1. Garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, el sistema de formació de pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i
panells aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l’ancoratge
mecànic de les llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre
mort, el tauler de tancament superior de la cambra d’aire haurà d’assegurar-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents
pronunciats; alhora haurà de quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries per
tal d’evitar tensions de contracció i dilatació, tant per retracció com per oscil·lacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de
sostre mort rematats amb tauler de peces alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de regularització o formigó, o
també amb la utilització de panells o plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges recolzades en
parets de tres quarts de maó, en bigues metàl·liques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàl·lica lleugera. La capa
de regularització del tauló, per a fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la disposició
correcta de les llates d’empostissar o llistons. Quan el suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran
en compte l’encavalcament frontal entre plaques, que serà de 150 mm, i l’encavalcament lateral el donarà la forma de la placa i serà d’una
ona com a mínim. Les llates d’empostissar metàl·liques per la col·locació de les teules planes o mixtes es fixaran a la distància adequada,
que asseguri la punta perfecta, o si escau, l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la
dimensió i modulació de l’ona o greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canal- cobertores de les teules que hagin de
utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del fabricant. Les plaques
prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin per al tancament de la cambra d’aire, aniran fixades mecànicament a les corretges
amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions
d’origen tèrmic.
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Podran utilitzar-se mantes o
panells semirrígids col·locats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En
el cas d’emprar llates d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el d’aquests. Quan s’utilitzin panells rígids o panells semirrígids
per a l’aïllament tèrmic, es col·locaran entre llates d’empostissar de fusta o metàl·lics i adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos.
Si els panells rígids són de superfície acanalada estaran disposats amb els canals paral·lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al
suport resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. En el cas d’emprar llates d’empostissar, es col·locaran en el sentit del
pendent posant-hi així el material aïllant, conformaran la capa d’aeració. L’altura de les llates d’empostissar estarà condicionada pels
gruixos de l’aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà en funció de l’amplada dels panells, sempre
que no excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu màxim aprofitament. L’altura mínima de la
cambra d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà comunicada amb l’exterior.
Capa de impermeabilització. Ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les diferents capes de la
impermeabilització han de col·locar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent
d’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o
quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el
pendent de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos
modificats. Quan el pendent de la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui
independitzar el impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments estructurals, han de utilitzarse sistemes no adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui protecció, han de utilitzar-se sistemes adherits o
fixats mecànicament. Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar-se làmines d’alta flexibilitat. Impermeabilització amb un sistema
de plaques. L’encavalcament de les plaques ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres
factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la
quantitat de peces suficient per garantir l’ estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les
mateixes, així com de la zona geogràfica de l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització d’una làmina com impermeabilitzant,
anirà simplement encavalcada, tibada, clavada i protegida pel tauler d’aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la utilització de làmina asfàltica
com impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent de quedar
fermament adherida amb bufador i fixada mecànicament amb els llistons o llates d’empostissar.
Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i brutícia. Ha de situar-se en el costat
exterior de l’aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra
d’aire quedarà comunicada amb l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La
cambra d’aire es podrà aconseguir amb les llates d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenòlic o una xapa
ondulada. En coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra ha de permetre la difusió del vapor d’aigua a través d’obertures a
l’exterior col·locades de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte les sortides d’aire se situaran per sobre de les
entrades a la distància màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; preferentment amb
obertures contigües. Les obertures aniran protegides per evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar l’efecte de les
condensacions davant condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula
aportarà l’aïllant tèrmic necessari.
Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la
coberta, l’altura màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació de l’edifici.
L’encavalcament de les peces ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats
amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la col·locació de la

teula sense cap adherència quan l’estabilitat de la teulada es fiï exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes,
rebudes amb morter. La rebuda ha de realitzar-se de forma contínua per evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o
accés a instal·lacions. En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners i vores laterals d’aiguavés i altres
punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan
les condicions ho permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter sobre suport
de ram de paleta. Les peces canals es col·locaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs,
careners, vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separació lliure de
passada d’aigua comprès entre 30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent no ha
d’excedir el 49%. Ha d’existir la correspondència morfològica necessària i les teules han de quedar perfectament encaixades sobre les
plaques. Han de rebre totes els teules de ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars. Teules
corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els seus diferents formats. L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus
diferents formats resulta imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades mitjançant llates
d’empostissar metàl·lics, aquests seran perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, col·locades paral·lelament al
ràfec. Les fixacions de les teules a les llates d’empostissar metàl·lics es faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran de la mateixa
manera que en el cas de llates d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del fabricant del sistema. Teules
planes i mixtes fixades mitjançant llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates d’empostissar i llistons de fusta seran de
l’escairada que es determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència necessària tant per assegurar l’estabilitat com per
evitar el guerxament. Podran ser de fusta de pi, amb les tensions estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i
insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de
la junta. Les llates d’empostissat s’interrompran en les juntes de dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas d’existir una capa de
regularització de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, tindrà un gruix ≥ 30 mm. Els claus penetraran 25
mm en llates d’empostissar de 50 mm com a mínim. Els claus i cargols per a la fixació seran preferentment de coure o d’acer inoxidable, i
els enganxis i claudàtors d’acer inoxidable o acer zincat. S’evitara la utilització d’acer sense tractament anticorrosiu.
Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in
situ. S’han de disposar amb pendent de l’1%, com a mínim, cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de
sobresortir 5 cm, com a mínim, sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la façana de tal manera
que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a
l’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que un embassament ocasional no vessi a l’interior. Per la construcció de canalons
de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores a les que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran
de platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran a una distància màxima de 50 cm i com a mínim a 15 mm de la línia de teules del ràfec. Quan
s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d’idoneïtat tècnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan
el canaló estigui situat al costat d’un parament vertical els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han de disposar-se
de tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a mínim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermèdia del
aiguavés, els elements han de cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m de canaló. Canaletes de
recollida. El ¢ dels albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a mínim. Els
pendents mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els
quals s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3.
Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in
situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada.
Quan la trobada es produeixi en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral de
l’aiguavés, els elements de protecció han de col·locar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a mínim, des de
la trobada. Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el
ràfec. En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements
de protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre l’aiguafons. La separació
entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim. Careners. Han de disposar-se peces especials, que han
de solapar 5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última filada horitzontal
superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direcció
o en una trobada de careners aquesta trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han d’impermeabilitzar-se les zones del
aiguavés que estiguin en contacte amb el cèrcol del lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. En la part
inferior del lluernari, els elements de protecció han de col·locar-se per sota de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm, com a mínim,
des de la trobada i en la superior per damunt i perllongar-se 10 cm, com a mínim. Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més
de 25 m, o quan entre les juntes de l’edifici la distància sigui major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar juntes de coberta, en funció
de la teulada i de les condicions climàtiques del lloc.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: Formació de aiguavés, Taulers,
Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i Aiguafons.
Amidament i abonament
m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció horitzontal. Incloent els
solapaments, part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Així com col·locació, segellat, protecció
durant les obres i neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons.
Verificació
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta durant 48 hores.
Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanqueïtat 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 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 col·loca 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 col·loca 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 oscil·li 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 col·locar 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 metàl·liques, aquestes seran resistents a la corrosió o n’estaran adequadament protegides, abans
de la seva col·locació. 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 col·locat 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
col·locant 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 col·locació 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 col·locació de
l'aïllant.
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi col·locaran les fusteries i caixes de
persianes. La cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues metàl·liques 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
metàl·liques 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 col·locant 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 col·locaran 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
col·locar 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.
Col·locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col·locació 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
col·locaran 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 col·locació 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.
Col·locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col·locació. 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 col·locaran 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.
Col·locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es col·locarà a la
part superior per oferir major superfície de suport al morter de la junta. Els blocs es col·locaran 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 col·locarà 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 col·locarà 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 col·locat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per tal d’assegurar la unió entre el bloc i el morter. Els blocs
es col·locaran 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 col·locaran
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 col·locació, 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 col·locació de la fàbrica, per evitar fissuracions
per retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques armades horitzontalment, les armadures es col·locaran 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 col·locaran 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 metàl·lics, 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 col·loquin peces de menor gruix que la full principal per la part exterior dels pilars.
Juntes de dilatació. Es col·locarà 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 metàl·liques 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 col·locarà 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 col·locar 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 col·locació 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 metàl·lica, 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 col·locació 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 col·locaran 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 col·locaran 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 col·locaran
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 col·locar-los a l’obra. Per la col·locació 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 instal·lacions 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 col·locarà 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 col·locaran 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 instal·lacions 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 col·locaran arran de sostre i recolzant-se sobre
falques al terra. Quan siguin de menor dimensió que l’altura lliure es col·locaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les
plaques es cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es col·locaran segons les instruccions del fabricant. A les cantonades,
es cargolaran les plaques d’un costat i de l’altre, col·locant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi aplacat un costat,
es col·locaran 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, col·locades 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 col·locaran 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.
Col·locació, 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.

Col·locació 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 col·loqui l’envidrament.
Amidament i abonament
2
m de llum d’obra d’element col·locat. Incloent-hi en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, 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 metàl·liques
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, col·locades 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
metàl·lics.
Fases d’execució
Replanteig.
Col·locació, 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.
Col·locació 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 col·loqui 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 col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, 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 vidre

Portes de vidre trempat, incolor o de color filtrant, amb possible trencament a l’àcid, amb o sense fulles batent i col·locades amb fixacions
metàl·liques.
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 col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos.
Segellat dels vidres fixos.
Subministrament i col·locació de les fulles batent sobre els mecanismes prèviament col·locats.
Neteja del conjunt.
Toleràncies d'execució. Aplomat, franquícia porta obertura; Alineació dels punts de gir i pomel·les: ± 2 mm; Franquícia de les portes amb
la instal·lació: 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 metàl·liques. No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó. Entre les
peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic. Les peces metàl·liques 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 col·locació. La partida inclou, també, la
col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.
2.2

Envidrament

2.2.1 Vidres plans
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. 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 metàl·lics.
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 paral·leles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids
metàl·lics i metalls nobles i aconseguint reduir les pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids
metàl·lics, reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids
metàl·lics 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 metàl·lic,
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
metàl·lica dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics 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 col·locació 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 metàl·lics.
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
col·locar de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben
fixat en el seu emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de
ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a
l'exterior. Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva
col·locació 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 col·locarà 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 metàl·liques 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, col·locant 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 metàl·lics clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàl·lics cargolats o
mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics 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 metàl·lic 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 col·locació 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 col·locats 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. Col·locació del vidre de doble fulla:
en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col·locat a l'interior. Envidrament amb vidre doble i massilla. Col·locació
correcta dels tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. Col·locació 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.
Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col·locar a l'interior.
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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.
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'instal·lacions 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 instal·lacions 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 col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base.
Col·locació 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 col·locar 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 col·locaran 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 col·locar-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 col·locació 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 bimetàl·lics: 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'instal·lació. 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 metàl·lica 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 col·locat. 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 bimetàl·lics: 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 col·locada.
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA PAVIMENTS
1 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 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 col·locació, 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 pel·lícula 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 col·locació
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 col·locació 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 col·locació 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 cel·lulars, 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 col·locació 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
Col·locació 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 col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar 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 col·locació
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.
SUBSISTEMA REVESTIMENTS
1 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 metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, 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 col·locat 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 col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, 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 metàl·lica 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.
2 PINTATS
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, 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 nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos,
pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, 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, instal·lacions, 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 metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant
raspall metàl·lic, 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 metàl·liques.
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, 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.
3 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 INSTAL·LACIONS
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 legionel·losi. 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'instal·lacions 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 instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les
instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions 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 col·locades en paral·lel. 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 instal·lació 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 instal·lació 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 instal·lació 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 instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa
vigent. Els tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es
col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació 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, col·locació 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 instal·lacions: 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 instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització de les
obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;
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m el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.
ut l’escomesa d’aigua.
1.2 Rec
És la instal·lació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies enjardinades. Aquesta instal·lació 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 instal·lació 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 instal·lació 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 instal·lació 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 instal·lació 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 col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instal·lació 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 instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa legal vigent.
El suport dels tubs de la instal·lació 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 instal·lació 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 col·loqui i ha d’estar col·locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient
il·luminació. 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 instal·lació 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 instal·lar 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'instal·lació.
Control i acceptació
Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Característiques de canonades i de vàlvules.
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.
Verificacions
Proves de les instal·lacions: 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 instal·lats.
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'instal·lació.
Amidament i abonament
ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal·lat 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 instal·lació 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 instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
Tubs soterrats: Col·locació 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 instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les
proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la 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
col·locar 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 col·locar 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 col·locar sense que rebin cops. Per
parets de maó: Els maons per col·locar 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 instal·lat 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.
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DATOS DE LA FINCA
Código Registral Único: 08094000679016
Datos Registrales: Tomo: 849 Libro: 266

Folio: 28

Inscripción: 1

DESCRIPCIÓN
MINA DE AGUA conocida por "Mina de Trincheria" o "Mina dels Genovesos"
sita en
término de esta ciudad partida llamada "Riera de Cirera". Se halla formada por una
galería, en parte de absorción y conducción de aguas subterráneas y en parte de
conducción solamente de conducción solamente, sigue en su desarrollo un trazado
sumamente irregular, profundidades distintas, está en algún tramo de su trayecto
construida de mampostería y en lo restante abierta al mismo terreno sin obras ni
revestimiento alguno, especialmente en su extremo superior. Sus dimensiones son
variadas, pudiendo apreciar en un promedio de un metro cuarenta centímetros de altura
por un ancho de cuarenta y cinco centímetros , siendo su régimen o caudal aproximado
por el termino medio de unas 17 plumas del peso y medida de las que usa el
ayuntamiento de esta ciudad, iguales a cuarenta y tres metros cúbicos, por dia, Tiene
dicha mina galería con varios ramales o pozos y otras construcciones destinadas a su
servicio en diferentes puntos de su recorrido.
TITULARES
Nombre.................:
C.I.F..................:
Título.................:
Naturaleza del Derecho.:
Participación..........:
Fecha Escritura........:
Notario................:
Población..............:
Inscripción............:
Fecha inscripción......:
Tomo/Libro/Folio.......:

AGUAS DE ARGENTONA A MATARO S.A.
A08007270
adjudicacion
del pleno dominio
TOTALIDAD (100,00%)
28 de Marzo de 1922
Don Jose Maria Monfort
Mataró
1ª
16/06/22
849/266/28
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CARGAS
NO hay cargas registradas
Documentos presentados en el libro diario, pendientes de expedición, antes de la
apertura del Diario.
NO hay documentos pendientes de despacho
NO EXISTEN CARGAS CADUCADAS PENDIENTES DE CANCELAR.
Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de su expedición, antes
de la apertura del diario.
Mataró, a 20/07/2021

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda informado:
-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos
personales expresados en la misma
han sido y serán objeto de tratamiento e
incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el
Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos
expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este
tratamiento.
-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del
Notariado de 17 de febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los
mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el derecho del titular de la/s
finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su instancia, del
nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios
establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los
Registros y del Notariado e instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de
servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa
fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá
conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos
criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de
responsabilidades derivadas de la prestación servicio.-La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter
intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la
que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión de la
información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita.-
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-De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del
Notariado de 17 de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que
constan en la información registral a ficheros o bases informáticas para la consulta
individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de
procedencia.En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se
reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado, pudiendo
ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el
usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el
delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.es

AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 2 DE MATARÓ
D.
_______________________________________________
mayor
de
edad,
vecino
de
________________________, C/ _____________________________________________ con NIF
___________________,
dirección
de
correo
electrónico
para
notificaciones
___________________________________ y teléfono de contacto ________________
EXPONE
Que es titular de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad Nº 2 de Mataró,
registral nº _____________ de ______________________, al tomo _________, libro
______, Folio _______
HACE CONSTAR
Que la finca se encuentra gravada con la siguiente carga:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Que habiendo transcurrido el plazo previsto para poder solicitar la cancelación por
caducidad de la misma,
SOLICITA
Que se haga de las expresadas cargas por caducidad. La petición se realiza con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 82 y 86 de la Ley Hipotecaria.
En Mataró, a ______ de ______________ de 2______
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Fdo ___________________
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD 2 DE MATARÓ
C/ La Rambla, 34-36 3º
08302 - Mataró
Tel: 937962500 Fax: 937903437
mataro2@registrodelapropiedad.org
________________________________________________________________________________

En el caso de existir cargas caducadas y pendientes de cancelar, se acompaña al final
de esta nota simple informativa instancia para solicitar, si lo desean, su
cancelación registral

Solicitante: AIGUES DE MATARO SA Nº Petición:
FINCA DE MATARO Nº:
5806

3756

DATOS DE LA FINCA
Código Registral Único: 08094000032453
Datos Registrales: Tomo: 3086 Libro: 107

Folio: 143

Inscripción: 1

DESCRIPCIÓN
URBANA: FINCA conocida por COLEGIO DE VALDEMIA o Valldemia, en Mataró, calle Riera,
señalada con los números ciento veinticuatro al ciento ochenta y dos, entre la Plaza
de España y la calle del Reverendo Fornells, integrada por las siguientes
edificaciones: 1-EDIFICIO, destinado a Colegio con otras edificaciones accesorias. 2EDIFICIO de nueva construcción, con acceso por la calle de la Riera y por la calle
del Reverendo Fornells, de Mataró, compuesto por dos plantas sótanos destinadas a
aparcamiento, una planta semisótanos, una planta baja y una planta altillo,
destinadas en parte a locales comerciales y en parte a Residencia de la Comunidad de
los Hermanos Maristas y dos plantas altas más y a una planta baja cubierta,
destinadas a Residencia de la Comunidad de Hermanos Maristas. Tiene una superficie
total construida de cinco mil novecientos cuarenta y nueve metros setenta y siete
decímetros cuadrados, de los que la parte ocupada por la Residencia de la Comunidad
de Hermanos Maristas es de dos mil setecientos cincuenta metros diecinueve decímetros
cuadrados. La finca en su conjunto ocupa una superficie total de veintitres mil
quinientos veintiseis metros setenta y ocho decímetros cuadrados. La parte del
terreno no edificado se halla destinado a patio o jardin. Se halla dotada de cuatro
plumas de agua potable. LINDA: por su frente, oeste, con la calle de la Riera, donde
está señalada con los números ciento veinticuatro al ciento ochenta y dos; derecha
entrando, norte, Plaza de España; izquierda, sur, con la calle del Reverendo Fornells
y por el fondo, sur, con diversas edificaciones.
TITULARES
Nombre.................:
C.I.F..................:
Título.................:
Naturaleza del Derecho.:
Participación..........:

HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA
80800096J
compraventa
del pleno dominio
TOTALIDAD (100,00%)
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POR TRASLADO DE LA FINCA Nº: 8916 de MATARO COMU, Asiento de Inscripción 1 con Fecha
07/07/1944, TOMO: 971, LIBRO: 301, FOLIO: 205, Titulo COMPRAVENTA del Notario DON
HONORIO GARCIA GARCIA, Nº de Protocolo /1944, Fecha de Documento 31/05/1944
Declarada la obra nueva mediante escritura otorgada en Barcelona, ante el Notario
Francisco Javier García Ruiz con protocolo 355, el día 10 de Febrero de 1992, según
la Inscripción 1ª, de fecha 22 de Enero de 1993, al Folio 143, del Libro 107, Tomo
3086 del Archivo.
CARGAS
POR TRASLADO DE LA FINCA Nº: 8916 de MATARO COMU, Asiento de Inscripción 1 con Fecha
07/07/1944, TOMO: 971, LIBRO: 301, FOLIO: 205, Titulo COMPRAVENTA Asiento y Diario ,
Nº de Protocolo /0, Fecha de Documento , QUE SE TRASLADÓ OTRO: CARGA/AFECCIÓN POR
RAZÓN DE PROCEDENCIA DE LA ANOT/INSC O AL MARGEN DE LA ANOT/INSC: 21, TOMO: 749,
LIBRO: 237, FOLIO: 249, DE FECHA: 26/05/1923:
SERVIDUMBRE: La finca 8355 del común, por razón de procedencia de la finca 1768 del
común, se halla afecta a una servidumbre de mina de conducción de agua a benerficio
de mina perteneciente a la compañía de aguas de Argentona a Mataró, según resulta del
apartado de cargas de la inscripción 1ª, de fecha 6 de julio de 1933.
POR TRASLADO DE LA FINCA Nº: 8916 de MATARO COMU, Asiento de Inscripción 2 con Fecha
17/11/1944, TOMO: 971, LIBRO: 301, FOLIO: 239, Titulo SERVIDUMBRE Asiento y Diario
/0, Fecha de Documento :
SERVIDUMBRE: En expediente de información posesoria seguido ante el Juzgado de
Primera Instancia de Mataró, que fue aprobado con auto firme, de fecha 29 de agosto
de 1944, se acredita la posesión a favor del Excelentísimo Ayuntamiento de Mataró de
una mina de agua que se denomina Minas de Batlleix, uno de cuyos elementos
consistente en una tubería subterránea de conducción de agua, atraviesa la finca de
este número. Por lo tanto, esta finca queda afecta a la servidumbre de mina formando
uno de los elementos de la mina de agua que consta a favor del Excelentísimo
Ayuntamiento de Mataró, según resulta de la inscripción 2ª, de fecha 17 de noviembre
de 1944.
La mina de agua de la que es parte integrante la servidumbre que motivó la
inscripción 2ª de la finca 8916 del común, ha sido inscrita a favor de la compañía de
aguas de Argentona a Mataró S.A., mediante escritura autorizada por el notario de
Mataró, don José María Piñol, a 25 de febrero de 1946, que motivó la nota al margen
de la inscripción 2ª, de fecha 23 de febrero de 1948.
POR TRASLADO DE LA FINCA Nº: 8916 de MATARO COMU, Asiento de Inscripción 4 con Fecha
28/09/1947, TOMO: 971, LIBRO: 301, FOLIO: 243, Titulo APROVECHAMIENTO DE AGUAS
Asiento y Diario , Nº de Protocolo /0, Fecha de Documento :
APROVECHAMIENTO AGUAS: Sobre la finca 8916 del común, la Congregación de Hermanos
Maristas de la Enseñanza mandó construir en el interior de esta finca, un pozo para
el alumbramiento y extracción de agua con destino al suministro del colegio que en la
misma consta, el cual tiene una profundidad de cincuenta y tres metros y un diámetro
de un metro veinte centímetros, en el cual existe instalada una electrobomba marca
Indar y del que se extrae un caudal de cuatro mil litros por hora, siendo la total
altura de elevación de setenta y cinco metros vertiéndose dicha agua a unos depósitos
existentes en la propia finca, mediante escritura autorizada por el notario de
Mataró, don Rafael Borrás, a 29 de mayo de 1967, que motivó la inscripción 4ª, de
fecha 28 de septiembre de 1967.
Afecta hasta el día 30/06/04, contados a partir de hoy, al pago de las liquidaciones
que, en su caso, puedan girarse por el ITP/AJD, según nota de fecha 30/06/99 al
margen de la inscripción 2ª de esta finca.
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Documentos presentados en el libro diario, pendientes de expedición, antes de la
apertura del Diario.
NO hay documentos pendientes de despacho
Las siguientes cargas se hallan caducadas y por lo tanto son objeto de cancelación
por caducidad en el Registro de la Propiedad:
- Afección fiscal al margen de la inscripción 2ª.
Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de su expedición, antes
de la apertura del diario.
Mataró, a 20/07/2021

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda informado:
-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos
personales expresados en la misma
han sido y serán objeto de tratamiento e
incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el
Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos
expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este
tratamiento.
-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del
Notariado de 17 de febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los
mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el derecho del titular de la/s
finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su instancia, del
nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios
establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los
Registros y del Notariado e instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de
servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa
fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá
conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos
criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de
responsabilidades derivadas de la prestación servicio.-La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter
intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la
que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión de la
información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita.-De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del
Notariado de 17 de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que
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constan en la información registral a ficheros o bases informáticas para la consulta
individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de
procedencia.En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se
reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado, pudiendo
ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el
usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el
delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.es

AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 2 DE MATARÓ
D.
_______________________________________________
mayor
de
edad,
vecino
de
________________________, C/ _____________________________________________ con NIF
___________________,
dirección
de
correo
electrónico
para
notificaciones
___________________________________ y teléfono de contacto ________________
EXPONE
Que es titular de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad Nº 2 de Mataró,
registral nº _____________ de ______________________, al tomo _________, libro
______, Folio _______
HACE CONSTAR
Que la finca se encuentra gravada con la siguiente carga:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Que habiendo transcurrido el plazo previsto para poder solicitar la cancelación por
caducidad de la misma,
SOLICITA
Que se haga de las expresadas cargas por caducidad. La petición se realiza con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 82 y 86 de la Ley Hipotecaria.
En Mataró, a ______ de ______________ de 2______
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Fdo ___________________
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Projecte de rehabilitació de la finca del Repartidor d’Aigües de la Mina Trinxeria.
c/ Bisbe Francesc de Paula Mas sn Mataró

ANNEX IV. Plànols històrics de la Mina Trinxeria i del Repartidor d’aigua.
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Projecte de rehabilitació de la finca del Repartidor d’Aigües de la Mina Trinxeria.
c/ Bisbe Francesc de Paula Mas sn Mataró

ANNEX VI. Estudi de gestió de residus.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
tipus

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc

quantitats
codificació
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DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:

REHABILITACIÓ MINA TRINXERIA

Situació:
Municipi :

C Bisbe Francesc de Paula Mas sn
Mataró

Comarca :

Maresme

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
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

t

0,00 m 3

Destí de les terres i materials d'excavació
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra
no es considera residu
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui
reutilització
ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i mateixa obra
altra obra
terres portades a abocador
no
si

és residu
abocador

no

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m 2

Pes

Volum aparent/m 2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002

(tones/m 2)

(tones)

(m 3/m 2)

(m 3)

obra de fàbrica

170102

0,542

2,562

0,512

1,490

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

………

-

0,000

-

0,000

.................

0,000

0,000

0,000

0,000

..................

0,000

0,000

0,000

0,000

totals d'enderroc

0,7556

0,7544

2,56 t

1,49 m 3

Residus de construcció
Codificació residus LER
Pes/m 2
Ordre MAM/304/2002 (tones/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 2
(m 3/m 2)

0,0500

Pes
(tones)
0,0000

0,0896

Volum aparent
(m 3)
0,0000

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0380

0,0000

0,0285

0,0000

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

totals de construcció

0,00 m 3

0,00 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

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
minimització
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gestió dins obra

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

-

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

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

0,00 m 3

altres :

0,00 t

0,00 m 3

0,00 t

0,00 m3

Total d'elements reutilitzables

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres
terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades
Total

Volum
m 3 (+20%)
0
0
0
0
0

reutilizació
a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00

0

Terres per a l'abocador
a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

(m 3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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 de ...
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
Projecte
80
0,00
40
2,56
2
0,00
1
0,00
1
0,00
0,50
0,00
0,50
0,00
inapreciable inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
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
R.D. 105/2008
projecte*
no

si

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre

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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Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora
de l'obra un gestor autoritzat

Formigó

0,00

0,00

-

0,00

-

Maons i ceràmics

2,01

-

10,06

-

30,17

Petris barrejats

0,00

-

-

-

0,00

Metalls

0,00

-

-

-

0,00

Fusta

0,00

-

-

-

0,00

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

0,00

-

-

-

0,00
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Paper i cartró

0,00

-

-

-

0,00

Guixos i no especials

0,00

-

-

-

0,00

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

-

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 (decret 161/2001)
tipus de residu
gestor
adreça

ghgfh

ghdgf

codi del gestor

gfhfgh

lklklk

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

*

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m 3 (mínim 100 €)

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m 3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m 3

Contenidors de 5 m 3 per cada tipus de residu

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m 3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m 3

12,00
5,00
4,00
15,00
0
5,00
70,00

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

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Classificació

Transport

12,00 €/m3

5,00 €/m3

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador

0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

0,00

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

runa bruta

15,00 €/m3

4,00 €/m3

0,00

100,00

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

70,00 €/m3

5,00 €/m3
0,00

0,00

30,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

130,17 €

1,49 m3
0,00 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

3

Contenidor 9 m . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

3

Contenidor 5 m . 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.
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fiança
FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

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 de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Total excavació (tones)

0,00 T

Total construcció i enderroc (tones)

2,56 T

Previsió final de
l'Estudi
0,00 T

0,00 %

2,56 T

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació de
residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i les
noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de Mataró
Càlcul de la fiança
Residus d'excavació *
Residus de construcció i enderroc *

0T

11 euros/T

0,00 euros

2,56 T

11 euros/T

28,16 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança **
* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

2,6 Tones
150,00 euros

Projecte de rehabilitació de la finca del Repartidor d’Aigües de la Mina Trinxeria.
c/ Bisbe Francesc de Paula Mas sn Mataró

ANNEX V. Estudi bàsic de seguretat i salut
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
DADES DE L'OBRA
Tipus d'obra: Rehabilitació
Emplaçament: Carrer Bisbe francesc de Paula Mas sn Mataró
Superfície construïda:15 m2
Promotor: Aigües de Mataró SA
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Maria Carbonell Borràs
Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Maria Carbonell Borràs

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
Topografia: terreny pla i construit
Característiques del terreny: consolidat
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: escolar i residencial
Instal·lacions de serveis públics: la finca actualmente només disposa de servei de conexión al clavegueram
Tipologia de vials: vial en cul de sac de 10 m2

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

1. INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, l'empresa
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S
i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les persones
que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que tinguin la consideració
de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sotscontractista i representants de les persones treballadores.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals",
l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis
generals:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció
dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir
els efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions
del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut de les persones treballadores
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les
diferents feines o fases del treball
La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a l'obra en
règim d'autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o
prop de l'obra

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de seguretat
i salut en el moment d'encomanar les feines.
L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que
pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de riscos
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim d'autònoms. Les
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones
associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona que
treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant,
l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les persones que
treballen a l'obra han de:
•
•
•
•

•

Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.
Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista
No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball
Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores designades per
realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la
seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.
Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Altres

Treballs previs
•
•
•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

•
•
•
•
•

Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Enderrocs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes
Altres

Ram de paleta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Revestiments i acabats
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

Instal·lacions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre-esforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
(Annex II del RD 1627/1997))
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de
treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de
zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
•
•
•
•

Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.
S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.
Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col·lectiva
•
•

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins
l'obra
Senyalització de les zones de perill

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors
Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
Fonamentar correctament la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl,
edificacions veïnes)
Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les
rases
Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les
persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials
Col·locació de xarxes en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
Instal·lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual
•
•
•
•

•
•
•
•

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat a les persones
treballadores amb formació i capacitació suficient.
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa a l'obra
pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a terceres persones
•

•
•
•
•

Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra
puguin accedir a la mateixa
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors
Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. És
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.

7. NORMATIVA APLICABLE
La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT.
Veure Annex

Notes:
© 1997 COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2021)
L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col·legiats autoritzats del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, sota llur
responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.
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Fecha

21/01/2022

01-020-2022 REPARTIDOR AIGUA MATARÓ
MARIA CARBONELL (ARQUITECTA)

Objeto
MERITXELL CASAN
677 48 29 34
meritxell.casan@iguzzini.com

01-020-2022 REPARTIDOR AIGUA MATARÓ

Contenido
Portada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Contenido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. .

Terreno 1
Imágenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. .
Lista de luminarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . . .

01-020-2022 REPARTIDOR AIGUA MATARÓ

Imágenes

Dialux

3

01-020-2022 REPARTIDOR AIGUA MATARÓ

Imágenes

Dialux

4

01-020-2022 REPARTIDOR AIGUA MATARÓ

Imágenes

Dialux

5

01-020-2022 REPARTIDOR AIGUA MATARÓ

Imágenes

Dialux

6

01-020-2022 REPARTIDOR AIGUA MATARÓ

Imágenes

Dialux

7

01-020-2022 REPARTIDOR AIGUA MATARÓ

Imágenes

Dialux

8

01-020-2022 REPARTIDOR AIGUA MATARÓ

Terreno 1

Lista de luminarias
Φtotal

Ptotal

Rendimiento lumínico

4612 lm

67.3 W

68.5 lm/W

Uni.

2

P

26.5 W

Fabricante

iGuzzini illuminazione

ΦLámpara

2850 lm

ΦLuminaria

1652 lm

N° de artículo

EI06-01_X262-24_X24
6-01

η

57.98 %

Nombre del artículo Palco iNOut ø119mm - 26,5W

Rendimiento
lumínico

62.4 lm/W

Lámpara

CCT

3000 K

CRI

80

Dialux

1x LED

9

01-020-2022 REPARTIDOR AIGUA MATARÓ

Terreno 1

Lista de luminarias

Uni.

1

P

14.3 W

Fabricante

iGuzzini illuminazione

ΦLámpara

1700 lm

ΦLuminaria

1308 lm

N° de artículo

Q728-01
η

76.92 %

Rendimiento
lumínico

91.4 lm/W

CCT

3000 K

CRI

80

Nombre del artículo Palco iNOut ø119mm - Q728.01 Luminaria con base Led Warm White Alimentación
Electrónica Integrada
- Óptica Medium 12W 1700lm - 3000K
- Blanco

Lámpara

Dialux

1x LED

10

iGuzzini Illuminazione Ibérica S.A.
Avda. de la Generalitat, 168-170 Can Sant Joan
08174 Sant Cugat del Vallès (BCN), Spain
Teléfono: 935880034
info.barcelona@iguzzini.com

24/01/2022

MARIA CARBONELL arquitecta
Carrer Sant Antoni 13 4.2
08301 MataróBarcelona
Spain

Oferta n°:
Referencia:

Es011922-00005 del 21/01/2022
01/020/2022 REPARTIDOR D´AIGUA MATARO - MATARO

Agente:

MC

RELACION DE MATERIALES. OFERTA ECONOMICA.
Código

Descripción Producto

3.EI06.715.0

3.X246.015.0
3.X262.024.0
3.Q728.715.0

3.6015.015.0

Cant.

Bruto

Total

Palco InOut Luminaria con base - Led Warm White - Alimentación
Electrónica Integrada - Óptica Wide Flood 24W 2850lm - 3000K - DALI
- Color: Gris
Marco portaccesorios - Color: Gris

2

584,30

1.168,60

2

69,10

138,20

Refractor para distribución elíptica - IP66 - Color: Transparente
incoloro
Palco InOut Luminaria con base - Led Warm White - Alimentación
Electrónica Integrada - Óptica Medium 12W 1700lm - 3000K - DALI Color: Gris
soporte múltiple para 3 proyectores - Color: Gris

2

27,90

55,80

1

584,30

584,30

1

751,80

751,80

Total Oferta

€ 2.698,70

Precios Venta Público. I.V.A. no incluido.
RAEE: Según la normativa vigente, a partir del mes de Febrero de 2011 esta tasa formará parte integrante del precio del
producto.
Salvo expresa indicación, no se incluyen las lámparas.
El presente estudio no contempla el alumbrado de emergencia que deba preverse de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes.
Validez de la oferta: 60 días.
Plazos de entrega: se concretarán en el momento de formalizar el pedido.
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GARANTÍA PRODUCTO CINCO AÑOS
iGuzzini illuminazione S.p.A. y sus empresas controladas (" iGuzzini") garantizan que los productos de la marca "iGuzzini" (" Productos") no tienen
defectos de fabricación y/o de material, en caso de uso conforme con el destino, por un periodo de tiempo de cinco años.
Esta garantía ("Garantía") la expide iGuzzini a favor de su sociedad ("Cliente") respecto a los Productos estándar, objeto del suministro, presentes en
sus catálogos.
Los productos que se averíen durante el periodo de garantía de 5 años por causas no relacionadas con la negligencia del cliente ni con alteraciones y/o
modificaciones que este último haya efectuado, serán reparados o sustituidos a discreción de iGuzzini.
La presente garantía es la única forma de garantía que suministra iGuzzini al cliente sobre el producto por derogación expresa de cualquier otro derecho
de garantía, explícito y/o implícito, que reconozca en su caso la ley al cliente, quien renuncia a ellos de la forma más amplia admitida por la ley.
Se precisa que esta garantía no cubre: defectos del producto debidos a acontecimientos imprevistos e imprevisibles, el llamado caso fortuito y/o de
fuerza mayor (incluidas las descargas eléctricas y los rayos) que excluyan la imputación de dichos vicios al proceso de fabricación del producto.
Esta garantía solo es válida si: (i) el cliente utiliza los productos con arreglo a las especificaciones del producto; ( ii) el mantenimiento del producto se
realiza con arreglo a las instrucciones que se adjuntan con el producto, es efectuado por personal técnico especializado y no se realizan
modificaciones ni reparaciones de los productos sin autorización escrita o no conformes con las instrucciones que se adjuntan; ( iii) el cliente conserva
el producto defectuoso en el estado en que está (incluida la lámpara) durante todo el tiempo necesario para que iGuzzini lleve a cabo las verificaciones
necesarias acerca de los defectos/vicios objeto de la queja; (iv) el defecto, debidamente especificado y comprobado por lo que respecta al tipo y la
importancia, es comunicado por escrito a iGuzzini por el cliente bajo pena de vencimiento en un plazo de tiempo máximo de treinta (30) días a partir de su
identificación.
Se precisa que esta garantía no cubre (i) todos los gastos accesorios que se produzcan como consecuencia de la reparación del defecto (como por
ejemplo los de montaje y desmontaje, transporte del producto afectado por vicios y del producto reparado y nuevo, eliminación, dietas y viajes,
dispositivos de elevación y andamiajes). Esos gastos correrán a cargo del Cliente; ( ii) las piezas sometidas a desgaste como, por ejemplo, las lámparas
(excluido el led), las baterías, las piezas mecánicas sometidas a desgaste, los ventiladores utilizados para la disipación activa del calor en los productos
con lámparas led, del mismo modo que defectos del software, bug o virus; ( iii) los productos, de marcas de otras empresas, que iGuzzini comercializa.
Las Condiciones de Garantía completas están publicadas en el sitio web de iGuzzini https://www.iguzzini.com/

Página 2 de 2 - Oferta n°: Es011922-00005

Projecte de rehabilitació de la finca del Repartidor d’Aigües de la Mina Trinxeria.
c/ Bisbe Francesc de Paula Mas sn Mataró

IV. PLÀNOLS
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V. PLÀNOLS

1.

Situació

2.

Emplaçament

3.

Estat actual. Planta coberta. Planta Baixa

4.1

Rehabilitació. Planta coberta. Planta Baixa

4.2

Rehabilitació. Seccions Transversals.

4.3

Rehabilitació. Seccions Longitudinal L1

4.4

Rehabilitació. Seccions Longitudinal L2

5.1

Detall serralleria. Passarel·la.

5.2

Façana carrer. Detall serralleria. Porta principal.

5.3

Rehabilitació espai exterior.
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Canal de reg

.

Canal de reg

Canal de reg

CASETA D'ENTRADA
A LA.MINA

Entorn (espai entrada)

CASETA DEL REPARTIDOR

Canal de la mina 2 / Entorn (espai posterior)

Canal de reg

.

.

PLANTA COBERTA

5
1
5
C/ Bisbe Francesc
de Paula Mas

2

1

5

5

3

2

4

Aigua de reg
Aigua de mina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Canal de reg de terreny natural
Coberta de volta apuntada amb rajola ceràmica manual de 15x30cm
Paviment exterior de formigó
Paviment exterior de toves ceràmiques d'elevoració manual de 25 x 25 cm
Paviment exterior de rajola de 15x30cm
Paviment interior de rajola de 15x30 cm (molt apadaçat amb rases de formigó)
Repartidor d'aigües (amb les entrades de mina 1 i 2 tapiades i la sobreixida tapiada)
Parets de pedra esquerdades per la oxidació dels golfos de la porta d'entrada

MINA 1

MINA 2

.

.

PLANTA BAIXA

7

C/ Bisbe Francesc
de Paula Mas

Repartidor d'aigües

6
8

ESTAT ACTUAL:
Planta coberta i Planta baixa
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Arqueta

Canal de reg

Pasarel·la - Canal de reg

Canal de reg

CASETA D'ENTRADA
A LA MINA

Entorn (espai entrada)

CASETA DEL REPARTIDOR

Canal de la mina 2 / Entorn (espai posterior)

Canal de reg

PLANTA COBERTA
Arqueta sifonica
d'aigua i sanejament

18

1

6

3
2
6

6

4

9
17

Reurbanització del
c/ Bisbe Francesc de Paula Mas
(projecte i execució que
es desenvolupa en paral·lel)

Enllumenat conectat
a la xarxa d'enllumenat públic

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9

1

5

16

16

Neteja i esbrossada d'herbes de l'interior de la canal de reg.Geotèxtil i acabat amb
capa de protecció amb palet de riera.
Passarel·la de reixa de perfils d'acer corten amb passamans de 40x8mm.
Passamà de rodó massis de 20 mm i escaleta de dos nivells per superar el desnivell
del calaix de la mina 1.
Enderroc de paviment de formigó de l'espai de l'entrada i construcció de nova solera
de formigó, i nou paviment exterior de toves ceràmiques d'elevoració manual de 25x25
cm.
Neteja de plantes i herbes, neteja del paviment de toves ceràmiques d'elevoració
manual de 25 x 25 cm, rejuntat de paviment i refer dues filades de peces del paviment.
Neteja del verdet del paviment exterior de rajoles de 15x30 cm i rejuntat de paviment.
Enderroc de la façana actual i construcció de nova porta d'entrada de reixa.
Arqueta sifònica de la canal de reg, i d'abastament daigua. Arqueta registrable
integrada amb un calaix amb acabat de paviment de rajola manual de 15x30 cm.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Neteja de la rajola d'acabat de la coberta de volta i reparació de peces trencades o soltes amb
rajola ceràmica manual de 15x30cm x 4cm de gruix. Rejuntat i hidrfugat del parament exterior
Sanejat del repartidor d'aigües. Sanejat de parets i reparació dels compartiments, arrebossat i
lliscat amb morter de calç.
Sanejat i reparació amb grapes de les esquerdades en la paret de maçoneria.
Paviment interior de rajola ceràmica d'eleboració manual de 15x30 cm col·locat sobre el paviment
actual.
Restauració de la porta de fusta i dels golfos fixats a la paret sense bastiment.
Obertura en la parets tapiades d'accés a les mines 1 i 2, amb marc de vidre fix format de planxa
doblegada de corten i vidre de seguretat 3+3 mm en les entrades de les mines 1 i 2.
Obertura en la paret tapiada en la sobreixida del repartidor d'aigües, i col·locació de reixa.
Gàrgola de xapa d'acer corten, empotrada sota els dos aiguafons de la coberta.
Punt de llum fixat a la paret mitgera conectat a la xarxa d'enllumenat públic, marca IGUZZINI model
Palco Inout.
Rètol del Repartidor d'aigües de la mina Trinxeria. Placa d'acer corten amb les lletres
sobreposades.

MINA 1
MINA 2

PLANTA BAIXA
Arqueta sifonica
d'aigua i sanejament

18

8
7
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Reurbanització del
c/ Bisbe Francesc de Paula Mas
(projecte i execució que
es desenvolupa en paral·lel)
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Enllumenat conectat
a la xarxa d'enllumenat públic

Repartidor d'aigües
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Planta coberta
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1.

Revestiment exterior. Repicat de morter de calç del mur de maçoneria. Neteja de parament. Arrebossat amb morter
de calç. I pintat amb lasur de silicat amb color similar al actual.
2. Porta de fusta. Desmuntatge i restauració de la porta de fusta i dels golfos fixats a la paret sense bastiment.
3. Nova porta de fusta a la caseta de la mina 2.
4. Gàrgola de xapa d'acer corten, empotrada sota els dos aiguafons de la coberta.
5. Escaleta de dos nivells per superar el desnivell del calaix de la mina 1.
6. Passamà de rodó massis de 20 mm i escaleta de dos nivells per superar el desnivell del calaix de la mina 1.
7. Passarel·la de reixa de perfils d'acer corten amb passamans de 40x8mm.
8. Reconstrucció del petit ràfec de rajola empotrada a sobre la porta de la façana principal.
9. Obertura de la paret de l'accés tapiat a la mina 2, amb marc de vidre fix format de planxa doblegada de corten i
vidre de seguretat 3+3 mm.
10. Obertura de paret de façana, per a un mirador de marc de vidre fix format de planxa doblegada de corten i vidre de
seguretat 3+3 mm. Mirador des de l'interior de la caseta del repartidor cap al caixò d'entrada d'aigua de mina 2 i
espai posterior.

Seccions Transversals
T1- T2 - T3 - T4
Maria Carbonell Borràs, arquitecta
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REPARTIDOR D'AIGÜES
DE LA MINA TRINXERIA

Reurbanització del
c/ Bisbe Francesc de Paula Mas
(projecte i execució que
es desenvolupa en paral·lel)
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7

Aigües de Mataró

10

9
8

5
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Paret mitgera. Arrebossat i reglejat de petits trams. Previa extracció de vidres embeguts al mur a la zona de l'entrada (*)
Petit tram de paret de toxana similar a l'existent deixada vista.
Paret mitgera de maçoneria i de totxo massis. Neteja, i rejuntat.
Façana actual. Enderroc de la façana actual i construcció de nova porta d'entrada de reixa.
Porta de fusta. Desmuntatge i restauració de la porta de fusta i dels golfos fixats a la paret sense bastiment.
Repartidor d'aigües. Sanejat de parets i reparació dels compartiments, arrebossat i lliscat amb moretr de calç.
Acabat paraments interior. Neteja de la volta de rajola plana interior amb raig de sorra de silici. I pintat de parament vertical i volta amb pintura a la calç acabat llis.
Obertura en la parets tapiades d'accés a les mines 1 i 2, amb marc de vidre fix format de planxa doblegada de corten i vidre de seguretat 3+3 mm en les entrades
de les mines 1 i 2.
9. Obertura de paret de façana, per a un mirador de marc de vidre fix format de planxa doblegada de corten i vidre de seguretat 3+3 mm. Mirador des de l'interior de
la caseta del repartidor cap al caixò d'entrada d'aigua de mina 2 i espai posterior.
10. Caseta entrada mina 2. Repicat de morter de calç del mur de maçoneria. Neteja de parament. Arrebossat amb morter de calç. I pintat amb lasur de silicat amb
color similar al actual. Col·locació de nova porta. Sanejat i pintat interior amb pintura de calç acabat llis.
11. Rètol del Repartidor d'aigües de la mina Trinxeria. Placa d'acer corten amb les lletres sobreposades.

Seccions Longitudinals L1
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Reurbanització del
c/ Bisbe Francesc de Paula Mas
(projecte i execució que
es desenvolupa en paral·lel)

2
3

1.

2.

3.
4.
5.

Acabat de coberta de volta. Neteja de la rajola d'acabat de la coberta de volta i
reparació de peces trencades o soltes amb rajola ceràmica manual de 15x30cm x 4cm
de gruix. Rejuntat i hidrfugat del parament exterior
Revestiment exterior. Repicat de morter de calç del mur de maçoneria. Neteja de
parament. Arrebossat amb morter de calç. I pintat amb lasur de silicat amb color
similar al actual.
Passarel·la de reixa de perfils d'acer corten amb passamans de 40x8mm.
Escaleta de dos nivells per superar el desnivell del calaix de la mina 1.
Façana actual. Enderroc de la façana actual i construcció de nova porta d'entrada de
reixa de barrots i pasamans.
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DETALL SERRALLERIA:
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C/ Onofre Arnau

C/ Onofre Arnau

DETALL SERRALLERIA:
Porta
principal
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Fotografia estat actual del c Bisbe
Francesc de Paula Mas i de la Muralla
dels Genovesos amb l'element vegetal
de la parra a les parets de tanca.

Fotografia estat actual de la paret del
fons del c Bisbe Francesc de Paula
Mas.

REPARTIDOR D'AIGÜES
DE LA MINA TRINXERIA

Aigües de Mataró

Espai exterior d'entrada
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Projecte de rehabilitació de la finca del Repartidor d’Aigües de la Mina Trinxeria.
c/ Bisbe Francesc de Paula Mas sn Mataró
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