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I. MEMÒRIA
MG. DADES GENERALS
MG 1 Identificació i objecte del projecte
Títol del projecte

Reparació i reforç estructural del vas de la piscina i annexes del
complex esportiu de l’Hospitalet Nord

Objecte de l’encàrrec Supervisió tècnica de les cales prèvies, redacció del projecte de
reforç estructural, l’estudi de seguretat i salut en fase de projecte,
la direcció tècnica superior i la coordinació de seguretat i salut de
les obres
Situació:

Av. Manuel Azaña 21, L’Hospitalet de Llobregat, 08906

Referència cadastral 5114201DF2841D0001GM

MG 2 Agents del projecte
Promotor:

Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
C. Migdia 5
08901 L’Hospitalet de Llobregat
P0810000J

Projectista:

Martí Cabestany i Puértolas
C. Craywinckel 22 2on
08022 Barcelona
36972694X
93 221 73 77 marti@marticabestany.com

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials
Document resum de descripció, cronologia i proposta tècnica d’anàlisi per poder definir
l’actuació necessària. Patologia estructural en forjat per filtració d’aigua. Juliol de 2009
Pau Carbó Berthold, arquitecte del Taller d’Arquitectes BCN AQ, S.L.P.
Dictamen pertocant a les humitats i lesions observades en el sostre de la sala de fitness i de la
sala de calderes. Juliol de 2009
Ramon Ferrando i Rios, arquitecte. 2BMF, S.L.P.
Informe relatiu a la definició de l’estat actual i a les lesions existents a les platges de les
piscines. Setembre de 2009
Valentí Ródenas Alías, arquitecte tècnic, Vicente Alegre Heitzmann, enginyer camins, Cotca,
s.a.
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
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MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes
SUPERFÍCIES:
- Superfície a impermeabilitzar en les platges de les piscines
- Superfície a impermeabilitzar en la terrassa exterior
- Superfície de sostre a sanejar. Sostre pl. vestidors
- Superfície a adequar. Piscina gran

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
Les obres a realitzar es troben situades dins del complex esportiu de l’Hospitalet Nord. Són les
dues piscines cobertes i els annexes situats en la seva planta inferior, on es troben els
vestidors, sales de gimnàstica i sales de instalꞏlacions.
En el resta del complex esportiu no es té previst cap tipus d’intervenció, tant sols seran
ocupades algunes zones, per el pas de maquinària i emmagatzematge de material.

873,02 m2
386,27 m2
1.900,71 m2
430,02 m2

MD 2.5 Termini d’execució

El projecte s’adequa perfectament a la normativa, tant urbanística com d’edificació, que són
aplicables, CTE i altres reglaments i disposicions, d’àmbit estatal, autonòmic i local.

El termini d’execució d’aquesta obra és de Sis mesos.

Planificació dels treballs

Classificació del Contractista.
Segons Reial Decret 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova els text refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques i REIAL DECRET 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, la classificació del contractista serà del grup C, subgrup 7, categoria e.
A la “Clasificación de Productos por Actividades”, Reglamento CPA-CE Nº451/2008, aquesta
obra correspon a la classificació, 43.99.10.

MD 2 Descripció del projecte
MD 2.1 Descripció gral. del projecte i dels espais exteriors adscrits
El projecte es divideix en varis apartats, tots ells per millorar les instalꞏlacions i adequar la
piscina als criteris actuals.
Solucionar els problemes d’humitats que les piscines i les seves platges provoquen en la planta
inferior on es troben els vestidors, sala de musculació, sales d`squash i sales de instalꞏlacions.
Reparar les parts estructurals del sostre de la planta dels vestidors, malmeses per les humitats
esmentades en el punt anterior. Sanejant el formigó degradat i reparant l’armat oxidat.
Solucionar el problema de condensació d’aigua en la sala de compensació, tancant totalment
el recinte, deixant dues finestres, i creant una ventilació forçada, connectada a la ventilació
existent dels banys adjacents.
Adequació de la piscina gran disminuint la fondària i impermeabilitzant la piscina petita.

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances
municipals i d’altres normes, si s’escau
Al ser un projecte de reformes interiors, per el millorament de la instalꞏlació, no serà necessari
cap tipus de justificació urbanística, ni ordenances municipals.

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Enderrocs

Reparació estructures

Adequació piscines

Impermeabilització exterior

Instalꞏlacions

Acabats

Seguretat i Salut

MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les
característiques de l’edifici
MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici
MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús
Complex esportiu municipal, dedicat al lleure i l’esport pels habitats de la població.

El complex de l’Hospitalet Nord conté varis edificis on es desenvolupant vàries activitats. El
projecte es centre en l’edifici on es trobant les piscines cobertes, planta nivell ±0,00 i la planta
dels vestidors i altres sales annexes nivell -4,00.
Un cop acabades les obres, les sales, de la planta inferior, continuaran tenint el mateix ús que
l’actual.
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MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat
Actualment, el complex esportiu ja té resolt totes les funcions relatives amb l’accessibilitat, tan
en l’àmbit d’accessibilitat exterior com d’accessibilitat vertical.

Martí Cabestany i Puértolas, Arquitecte C/ Craywinckel 22, 2on 08022 Barcelona 932 217 377 marti@marticabestany.com

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES COMPLEX ESPORTIU DE L'HOSPITALET NORD

També té resolt les característiques dels itineraris com rampes, espais de gir, obertura de
portes, ascensor, amplades de pas, etc.
Un cop executat el projecte, cap d’aquestes característiques d’accessibilitat i itineraris quedarà
modificada.

MD 3.2 Seguretat estructural
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MD 3.7 Estalvi d’energia
No es realitza cap treball referent a aquest apartat.

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Pel tipus de projecte, no cal cap càlcul del sistema estructural. Doncs durant l’execució de les
obres ne es realitzarà cap element estructural que requereixi el seu estudi.

MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi
Al ser un projecte de reparació, no cal especificacions puntuals sobre la protecció contra
incendis, doncs els acabats seran amb els mateixos materials existents.

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat
La seguretat no quedarà alterada amb les obres a executar, doncs es mantenen totes aquelles
característiques existents.

MD 3.5 Salubritat
MD 3.5.1 Protecció contra la humitat
El projecte resolt les filtracions pròpies de l’activitat que s’hi realitza, en relació a les patologies
existents, algunes deficiència en la construcció inicial dels elements i d’altres per falta de
manteniment.
Es modificarà la pendent de les platges per a que l’aigua no quedi estancada i arribi a la zona
de recollida sense dificultats.
Es resoldrà la junta de dilatació entre estructures.

Tots els productes, equips i sistemes que s’incorporin a l’edifici, compliran amb les exigències
establertes pels diferents reglaments que els sigui d’aplicació, (documents bàsics del CTE, marcatge
CE, acreditació de qualitat, etc.)

MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny
Abans del començament de les obres es farà un replanteig general de les obres a executar,
repassant amb cura les cales fetes en el sostre a sanejar i ampliant-les si fos necessari.
Es tindrà especial cura en els enderrocs, de no malmetre aquelles parts d’obra que no formen
part del projecte.

MC 1 Sustentació de l’edifici
No es realitza cap treball referent a aquest apartat.

MC 2 Sistema estructural
MC 2.1 Fonaments i contenció de terres
No es realitza cap treball referent a aquest apartat.

S’intruduira una ventilꞏlació forçada a la sala de maquinas.
MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus
No es realitza cap treball referent a aquest apartat.

MD 3.6 Protecció contra el soroll
No es realitza cap treball referent a aquest apartat.
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MC 2.2 Estructura
L’actuació en aquest apartat solament serà la de sanejar totes aquelles parts malmeses en el
sostre planta vestuaris i sala fitnes.
Després de localitzar tots aquells punts on l’estructura, de formigó armat, està en estat de poca
seguretat resistent, es passarà a la seva reparació.
Es sanejarà el formigó degradat on el percentatge de clorurs superi el 0,1%, de les zones
disgregades, del material després, la brutícia, els olis, grasses i restes de pintures. També es
sanejarà l'armat oxidat amb raspall de pues d'acer.
Posteriorment s’aplicarà una capa d’imprimació de resines epòxid de dos components en base
d'aigua i pigments anticorrosiu no tòxics, especialment formulada per oferir altes prestacions
anticorrosives sobre superfícies metàlꞏliques, i una capa d’imprimació de pont d'unió epòxid,
sense dissolvents i de dos components predosificats.
Seguidament s’aplicarà un morter de reparació estructural de fraguat normal, tixotropia,
modificat amb polímers i inhibidors de corrosió i reforçats amb fibres sintètiques per la
restauració aplicat manualment.
Per acabar, imprimació de capa de protecció impermeable anticarbonatació, que no formi
barrera de vapor i protegeixi contra els clorurs.
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MC 3 Sistemes envolvent i d'acabats exteriors

MC 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors

Queda inclòs en aquest apartat la zona exterior (terrassa), en la qual es colꞏloca una tela
impermeabilitzant i es pavimenta de nou.

MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny

Per evitar l’excés de condensació en la sala de compensació d’aigua, s’executarà el recrescut
de la paret existent, deixant dos forats per la colꞏlocació de dues finestres i la colꞏlocació d’una
ventilació forçada, connectada a la ventilació existent en els banys adjacents.

MC 4.1 Compartimentació interior vertical

No es realitza cap treball referent a aquest apartat.

MC 3.2 Murs en contacte amb el terreny
No es realitza cap treball referent a aquest apartat.

Colꞏlocació de bloc foradat de morter de ciment, de 10 cm de gruix i 400x100x200 mm, llis, gris
amb components hidrofugats, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, serà colꞏlocat amb
morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari.
Les dues finestres a colꞏlocar seran amb perfils d’alumini lacat, color a definir, amb tots els
ferratges per el seu bon funcionament.
Els vidres seran de lluna incolora de 6 mm. de gruix, colꞏlocat amb llistó de vidre sobre alumini.

MC 3.3 Façanes
No es realitza cap treball referent a aquest apartat.

MC 3.4 Mitgeres
No es realitza cap treball referent a aquest apartat.

MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal
Un cop sanejat tot el sostre de la planta dels vestidors, es passarà a colꞏlocar el cel ras, que
serà registrable, amb plaques d'escaiola, acabat superficial llis, amb cantell recte (A) segons la
norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 15 mm de gruix , sistema desmuntable amb
estructura d’acer galvanitzat vist format per perfils principals en forma de T de 24 mm de base
colꞏlocats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil
secundaris colꞏlocats formant retícula , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

MC 3.5 Cobertes
Per aconseguir una bona impermeabilització en aquesta zona exterior del complex, després de
la comprovació del bon estat del formigó que forment els pendents, s’aplicarà una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2. i
4,80 kg/m2. adherida en calent, prèvia imprimació.
L’acabat serà de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup (UNE-EN 14411), de forma
quadrada, el mes similar possible al paviment actual, colꞏlocades amb suports de regularització
per deixar el terra a nivell.

MC 3.6 Terres en contacte amb l'exterior
No es realitza cap treball referent a aquest apartat.

MC 3.7 Escales i rampes exteriors

MC 4.3 Escales i rampes interiors
No es realitza cap treball referent a aquest apartat.

MC 4.4 Locals tècnics i altres recintes específics
No es realitza cap treball referent a aquest apartat.

MC 5 Sistema d'acabats
En tots els apartats on es desenvolupa el projecte ja queden definits els materials d’acabat i
textures finals d’ells.
Tots els materials d’acabat compleixen la normativa vigent, segons l’ús de les zones on van
colꞏlocats.

No es realitza cap treball referent a aquest apartat.

MC 6 Sistema de condicionament, instalꞏlacions i serveis
Quedaran inclosos en el projecte tots els treballs per la reposició de les instalꞏlacions, que per
motiu de les obres, han tingut que ser retirades.
S’inclou, instalꞏlacions relacionades amb les piscines, sala de musculació i zona de vestidors.

MC 7 Equipament
Per la ventilació forçada de la sala de compensació d’aigua es colꞏlocarà un extractor
monofàsic per a 230 v, de 315 mm de diàmetre i 1050/2000 m3/h de cabal màxim d'aire,
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colꞏlocat en conducte, amb comporta tipus mca-2000/315, silenciador de conducte sil-315 i p.p.
d'instalꞏlació elèctrica amb commutador de dues velocitats.

MC 8 Urbanització dels espais exteriors adscrits a l'edifici
No es realitza cap treball referent a aquest apartat.
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L’enrajolat del vas de la piscina serà amb rajola de gres de mides 31x31 cm. non-slip de model
Hierro 2.0 sèrie Natural de Rosa Gres o similar, de gres porcelꞏlànic, de colors a determinar per
la D.F. Colꞏlocades amb ciment cola flexible cimentós monocomponent d'adherència màxima
equivalent a Tecnocol Flex de Fixcer, aplicat a la llana dentada de 10 mm tipus C2TS1 (UNEEN12004) sobre la base i enllardant cada peça i rejuntat amb morter per al segellat de juntes
de 0 a 16 mm, resistent a les agressions químiques i molt resistent a les altres temperatures,
hidrorepelent i antifongs equivalent a Juntatec Gris cemento, tipus CG2 WAr(UNE-EN13888),
color a escollir per la D.F. S'inclou la colꞏlocació de les peces Rosagres . Tot segons mostra a
aprovar per la D.F. i amb certificat de lliscament classe 3 segons DB-SU 1 del CTE o
classificació 3 (Rd > 45) Mètode del Pèndul del TRRL i classificació C (DIN 51097)

MC 9 Altres
Impermeabilització de la zona exterior
Un cop retirat el paviment existent es colꞏlocarà una membrana impermeabilitzant PA-9 segons
UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb
armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació.

Arquitecte
Martí Cabestany i Puértolas

Impermeabilització platja piscines
Retirat el paviment existent, es realitzaran els pendents amb morter de ciment, de 4 cm. de
gruix (mitjana). A continuació s’aplicarà una membrana impermeabilitzant PA-9 segons UNE
104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb
armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació.
L’acabat serà, amb rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411),
colꞏlocades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888), incloses peces especials. En els encontres amb els paraments verticals
es colꞏlocarà sòcol del mateix material que el paviment, colꞏlocat amb adhesiu per rajola
ceràmica i rejuntat amb beurada.
En els perímetres de les piscines es colꞏlocarà primerament una làmina de PVC, inclòs canal
de desbordament d'aigua, aplicació d'adhesiu ultra-elàstic tipus Elasticer, com a pont d'unió
entre la làmina de PVC i l'acabat ceràmic, colꞏlocat amb llana de dents de 3mm, amb doble
encolat i colꞏlocació de peça ceràmica especial desbordant al perímetre, 30x30, color a escollir.
Es revestirà amb rajoles especials les canals (2x2 cm.) i es colꞏlocarà reixa de PVC.
Finalment es colꞏlocaran les fixacions en el paviment per l’ancoratge de les escales d’accés a
l’aigua i les sureres d’indicació de carrils.
També es sanejarà la junta existent, entre les dues piscines, reomplint amb cordó d'escuma de
polietilè, tipus SELLALASTIC FOAM o similar, i massilla elàstica , tipus SILICONA NEUTRA,
com segellat final.

L’Hospitalet de Llobregat, maigl de 2020

Impermeabilització del vas de les piscines i adequació de la piscina gran
Un cop retirat el revestiment existent, es colꞏlocarà, en la piscina gran, unes peces alleugerides
de polipropilè tipus Caviti, o similar, per al recrescut del vas, fins arribar a una alçada mínima
d’aigua de 1,20 m. A continuació es farà una solera de 20 cm. de gruix, aproximadament, de
formigó gunitat, i deixat preparat per la posterior impermeabilització i revestit d’acabat.
La impermeabilització de les piscines serà executada amb morter impermeabilitzant
Hidroelàstic de Fixcer o equivalent, pel mètode de membrana elàstica, bicomponent, de base
ciments hidràulics modificats amb polímers, aplicat en dues capes de 1mm de gruix cadascuna
i espaiades segons indicacions del fabricant, utilitzant brotxa, llana fina o sistema automàtic
polaritzador i entre les dues capes la colꞏlocació d'una malla de fibra de vidre amb protecció
antialcalina teixeda 5x5 mm tipus Net-Hidro de Fixcer o equivalent. S'inclou el segellats de les
juntes de dilatació, dels passos de tubs, desaigües, dels recolzaments de les baranes de les
piscines o altres elements amb massilla d'elastòmer poliuretànic d'alta elasticitat tipus Sellador
S10 de Fixcer o equivalent amb la prèvia aplicació de la seva imprimació i reblert de junt amb
cordó celꞏlular de polietilè expandit, colꞏlocat a pressió a l'interior del junt si cal i un morter de
resines epoxi RG R2Tcom a fixador dels passatubs dels impulsors tipus Epoxicol de Fixcer o
equivalent.

Martí Cabestany i Puértolas, Arquitecte C/ Craywinckel 22, 2on 08022 Barcelona 932 217 377 marti@marticabestany.com

Martí Cabestany i Puértolas, Arquitecte C/ Craywinckel 22, 2on 08022 Barcelona 932 217 377 marti@marticabestany.com

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES COMPLEX ESPORTIU DE L'HOSPITALET NORD

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES COMPLEX ESPORTIU DE L'HOSPITALET NORD

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)

MN. NORMATIVA APLICABLE
MN 1 Edificació
S’acompliran totes les normatives vigents, especialment de les Normes Bàsiques de l'Edificació, codi
d'Accessibilitat de Catalunya, Normes Tecnològiques i els Plecs Generals i Propis de Condicions de
l'Ajuntament.
Es tindrà cura de l'acompliment de les mesures de Seguretat i Salut en el treball i aquest concepte està
valorat i inclòs al pressupost adjunt.
Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el
desenvolupament del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació.
Aspectes generals.
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007
i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i
no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE
08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)
Seguretat en cas d’incendi
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a
Barcelona)
Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Salubritat
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Control de qualitat

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)

Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89,
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Us de l’edifici.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de
Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)
Seguretat estructural
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)

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

Instrucció d'Acer Estructural EAE

Gestió de residus de construcció i enderroc
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Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la
producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
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DM. DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE MATERIALS.
CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.
El contractista haurà d'abonar a l'entitat que realitzi el Control de Qualitat les despeses que aquestes
generin fins a l'1,5% del pressupost de la Memòria Valorada, segons preveuen els Plecs de Condicions
d'aquest Ajuntament.
Els resultats dels assaigs hauran de ser comunicats per escrit i de manera immediata i simultània a la
Direcció Facultativa de les obres i al Contractista.
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)
Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en
les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació,
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i
rebuig, les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment.
2.- Prescripcions en quant a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ)
Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució,
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització,
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució,
assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig.
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA)
S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les
prestacions finals de l’edifici.
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos
tipus de controls, que són els següents:
A) Pels materials.
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.
Es faran a partir de:
- El control de la documentació del subministrament, que com a mínim contindrà els següents
documents:
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
- Certificat de garantia del fabricant
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats
per la DF.
B) Unitats d’obra.
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà
l’adequació i conformitat amb el projecte.
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B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complets d’obra, un cop
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la
legislació aplicable.
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de
complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb
el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més
concreció els controls a realitzar.
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR.
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.
- No es realitza cap treball referent a aquest subsistema.
2. SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS.
- No es realitza cap treball referent a aquest subsistema.
3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE.
3.1 CONTROL DE MATERIALS
Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars:
- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Altres components (abans de l’inici de l’obra)
o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars:
- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)
Assaigs de control del formigó:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Modalitat 1: Control a nivell reduït
- Modalitat 2: Control al 100 %
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i
75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars).
-

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat de l’acer:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control a nivell reduït:
- Només per armadures passives.
- Control a nivell normal:
- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat.
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de
-

Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer han
ser coneguts abans de formigonar.
Comprovació de soldabilitat:
En el cas d’existir empalmes per soldadura

Altres controls:
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.
- Control dels equips de tesat.
- Control dels productes d’injecció.
3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ
Nivells del control de l’execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control d’execució a nivell reduït:
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
- Control de recepció a nivell normal:
- Existència de control extern.
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
- Control d’execució a nivell intens:
- Sistema de qualitat propi del constructor.
- Existència de control extern.
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra.
Fixació de toleràncies d’execució.
Altres controls:
- Control del tesat de les armadures actives.
- Control d’execució de la injecció.
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no
destructius)
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat)
- No es realitza cap treball referent a aquest subsistema.
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A.
- No es realitza cap treball referent a aquest subsistema.
6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA
Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Peces:
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las
peces.
- Sorres
- Ciments i cal
- Morters secs preparats i formigons preparats
- Comprovació de dosificació y resistència
Control de fàbrica:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Tres categories d’execució:
- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs i
control diari d’execució.
- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació
d’especificacions i control diari d’execució.
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-

Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.

Morters i formigons de replè
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control de dosificació, barreja i posada en obra
Armadura:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control de recepció i posada en obra
Protecció de fàbriques en execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Protecció contra danys físics
- Protecció de la coronació
- Manteniment de la humitat
- Protecció contra gelades
- Trava temporal
- Limitació de l’alçada d’execució per dia
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA
- No es realitza cap treball referent a aquest subsistema.
8. TANCAMENTS I PARTICIONS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada.
Subministra i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord amb les especificacions de projecte.
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels
possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments.
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars)
- Posició i garantia de continuïtat en la colꞏlocació de la barrera de vapor.
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua.
9. INSTALꞏLACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS
- No es realitza cap treball referent a aquest subsistema.
10. SUBSISTEMES D’AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
- No es realitza cap treball referent a aquest subsistema.
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1
“Protección
frente a la Humedad”.
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta.
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12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTALꞏLACIONS TÈRMIQUES DE
CALEFACCIÓ
- No es realitza cap treball referent a aquest subsistema.
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ
- No es realitza cap treball referent a aquest subsistema.
14. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTALꞏLACIONS DE FONTANERIA
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa
- Instalꞏlació general interior: característiques de canonades i de vàlvules.
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes.
- Proves de les instalꞏlacions:
- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al
menys, 4 hores.
- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, al
menys, 4 hores.
- Proves particulars en las instalꞏlacions de Aigua Calent Sanitària:
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes
estimades en funcionament simultani.
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament.
d) Mesura de temperatures a la xarxa.
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva
sortida i en les aixetes.
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes.
- Colꞏlocació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió).
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el
funcionament dels desguassos).
- Prova final de tota la instalꞏlació durant 24 hores.
15. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTALꞏLACIONS DE GAS
- No es realitza cap treball referent a aquest subsistema.
16. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTALꞏLACIONS DE SANEJAMENT
- No es realitza cap treball referent a aquest subsistema.
17. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTALꞏLACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS.
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació.
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes.
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Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes.
Prova de mesura d’aire.
Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:
Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges.
Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum.
Proves i posada en marxa (manual i automàtica).

18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el
compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques
Complementàries.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres,
etc.
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.
- Situació de punts i mecanismes.
- Traçat de rases i caixes en la instalꞏlació encastada.
- Subjecció de cables i senyalització de circuits.
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència).
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament)
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
- Quadres generals:
- Aspecte exterior i interior.
- Dimensions.
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials,
relès, etc.)
- Fixació d’elements i connexionat.
- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
- Connexionat de circuits exteriors a quadres.
- Proves de funcionament:
- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
- Comprovació d’automàtics.
- Encès de l’enllumenat.
- Circuit de força.
- Comprovació de la resta de circuits de la instalꞏlació enllestida.
19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTALꞏLACIONS DE A.C.S. AMB PANELLS
SOLARS.
- No es realitza cap treball referent a aquest subsistema.
Arquitecte
Martí Cabestany i Puértolas

L’Hospitalet de Llobregat, maigl de 2020
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II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DG IN ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
01. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
02. PLANTA PISCINA EXISTENT
03. PLANTA VESTIDORS EXISTENT
04. ENDERROCS PLANTA PISCINA
05. ENDERROCS PLANTA VESTIDORS
06. PLANTA PISCINA OBRA NOVA
07. PLANTA VESTIDORS OBRA NOVA
08. SALA DE COMPENSACIÓ D’AIGUA
09. DETALLS
10. ADEQUACIÓ PISCINA PLANTA
11. ADEQUACIÓ PISCINA DETALLS
12. DETALL ESCALES
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III. PLEC DE CONDICIONS
B-

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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B03 - GRANULATS
B031 - SORRES

MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per
a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis
especials.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització
o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234): >= 5
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130): <= 15 g/l
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)
- En cas d'utilitzar-se ciment SR: <= 5 g/l
- En la resta de casos: <= 1 g/l
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
- Formigó pretesat: <= 1 g/l
- Formigó armat: <= 3 g/l
- Formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l
Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235): <= 15 g/l
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0312020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge
de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de
residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082): Baix o nul
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2): <= 4 mm
Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 1% en pes
Partícules toves (UNE 7-134): 0%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244):
<= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2): Nulꞏla
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%

B0 - MATERIALS BÀSICS

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut:
- Granulat arrodonit: <= 1% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcàri: <= 1% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica
d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
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- Resta de casos: >= 80
Friabilitat (UNE 83-115): <= 40
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134): <= 5%

- Identificació del lloc de subministrament

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut:
- Granulat arrodonit: <= 1% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica
d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició:
<= 15% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís ¦ Percentatge en ¦ Condicions ¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa ¦
¦
¦ mm
¦ pel tamís ¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ 5,00 ¦
A
¦
A = 100 ¦
¦ 2,50 ¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦ 1,25 ¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦ 0,63 ¦
D
¦ 15 <= D <= 70 ¦
¦ 0,32 ¦
E
¦ 5 <= E <= 50 ¦
¦ 0,16 ¦
F
¦ 0 <= F <= 30 ¦
¦ 0,08 ¦
G
¦ 0 <= G <= 15 ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres ¦
¦ C - D <= 50 ¦
¦ condi- ¦
¦ D - E <= 50 ¦
¦ cions ¦
¦ C - E <= 70 ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%

SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les
condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o
contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la
justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l'us al que es
pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la
DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents:
- Nom del subministrador
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua,
formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i
estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent,
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un
formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial
1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos
parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
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- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en
el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A ¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B ¦
¦
¦ CEM III/C ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A ¦
¦
¦ CEM IV/B ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A ¦
¦
¦ CEM V/B ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació
del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades
al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la norma UNE
80310.
CIMENTS BLANCS (BL):
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta)
que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar
el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els
ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de
ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 4131.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar
el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ II/A-S ¦
¦
¦ II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ II/A-P ¦
¦
¦ II/B-P ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ II/A-V ¦
¦ volants
¦ II/B-V ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ III/A ¦
¦ forn alt
¦ III/B ¦
¦
¦ III/C ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ IV/A
¦
¦
¦ IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A ¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat
que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots
els seus components.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Designació i denominació del ciment
- Referència de la comanda
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte
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- Restriccions d'utilització
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades:
- Dates de producció i d'ensacat del ciment
- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial
- Restriccions d'utilització
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i
sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes

S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues
minerals i additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o
addició líquida en el moment abans d'utilitzar-se.
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques,
càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció
química.
BEURADA DE CIMENT:
Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les
condicions generals com a components de formigó, a més de les indicades a aquest
apartat.
S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a
mínim, les següents dades:
- La granulometria dels àrids (si és el cas).
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides
a la mescla total.
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies.
- La consistència de la beurada.
- El temps de mescla i amassat.
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.
El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de
ser inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts.
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o
substàncies perjudicials com ara àcids o partícules laminars com per exemple, mica o
pissarra.
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar
les armadures o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran
de complir:
- Contingut: <= 0,1%
- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid
- Ph segons fabricant
- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant
Les beurades d'injecció han de complir que:
- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment
- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment
- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment
Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:
- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25
- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44)
- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):
- A les 3 h: <= 2% en volum
- Màxima: <= 4% en volum
- A les 24 h: 0%
- pH de l'aigua: >= 7
- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum
- Expansió: <= 10%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)
- Reducció volumètrica: <= 1%
- Expansió volumètrica: <= 5%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 30 N/mm2
- Enduriment:
- Inici: >= 3h
- Final: <= 24h
- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2
En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser
superior que la indicada per a beines horitzontals.
BEURADA PER A CERÀMICA:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals
(resistència alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)
Característiques fonamentals:
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 2000 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 2,5 N/mm2

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa
de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de
29 de diciembre.
Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos
(RC-03).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos
comunes.
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B05A - BEURADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B05A2203K8TP,B05A2103,B05A2203.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte
per a omplir junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió
armadures actives d'elements pretesats o postesats.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i,
eventualment, sorra fina i additius, utilitzades en estructures amb armadures
pretesades i postesades
- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius,
apte per a omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els
revestiment de parets o paviments situats en interior o exteriors.
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- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 3 mm/m
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 5 g
- Després de 240 min: <= 10 g
Característiques addicionals:
- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 1000 mm3
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 2 g
- Després de 240 min: <= 5 g
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 250 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 30 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 45 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 1.5 mm/m
- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5): <= 0,1 g

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el
moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat
desprès de fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús
- Àmbit d'aplicació
OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.
- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat,
relació aigua/ciment i quantitat d'additiu.
- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució,
s'ha de realitzar:
- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de
beurada de ciment, segons UNE EN 1015-11.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE
CIMENT:
No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen
les especificacions indicades.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves
característiques.
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les
seves característiques.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb
el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions
inicials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BEURADA DE CIMENT:
l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra.
BEURADA PER A CERÀMICA:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064300B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació relacionada amb els materials que composen la beurada de
ciment, acreditant el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació aplicable dels
materials dels capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE08).
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 13888
- Tipus de material de rejuntat
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28
d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les
prescripcions de la EHE.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim,
la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó,
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i
relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques
especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les
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BEURADA DE CIMENT:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.
UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.
BEURADA PER A CERÀMICA:
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos,
evaluación de la conformidad, clasificación y designación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de
cap altre tipus, excepte el fum de sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum
de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35%
del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2
de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat
oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307)
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de
mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3)
Classe del ciment: 32,5 N
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de
ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3
- Formigó armat: <= 0,65 kg/m3
- Formigó pretesat: <= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions d’amasat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir durant tot el procés de
formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin
alterar la composició original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B71 - LÀMINES BITUMINOSES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B711S0N0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i
sense haver iniciat l'adormiment.

Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització.
S’han considerat els tipus de làmines següents:
- AB: Làmina formada per una armadura impregnada de betum asfàltic fins a la saturació.
- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat antiadherent, sense
protecció, amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció metàlꞏlica.
- LOM: Làmina d'oxiasfalt modificat amb polímers elastomèrics formada per una o vàries armadures, recobertes
amb màstics bituminosos modificats a base d'oxiasfalt modificat, material antiadherent de plàstic, de superfície no
protegida o amb autoprotecció metàlꞏlica.
- LBME: Làmina extruïda de betum modificat amb polímers formada a base d’un màstic de betum modificat amb
polímers, acabat antiadherent de plàstic i que eventualment, pot portar un reforç de feltre de fibra de vidre a la cara
interna. Fabricada per extrussió i calandratge.
- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per extrussió i calandratge.
- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-butadiè-estirè) formades por
una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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amb autoprotecció (mineral o metàlꞏlica).
- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), formades por una o vàries
armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb
autoprotecció (mineral o metàlꞏlica).
- LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures, recobriment bituminos i
material antiadherent que en una de les seves cares, com a mínim, ha de ser extraïble, sense protecció o amb
autoprotecció mineral o metàlꞏlica.
S'han considerat els tipus d'armadures següents:
- FO: Feltre celꞏlulòsic
- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i poliester
- FV: Feltre de fibra de vidre
- FP: Feltre de poliester
- PE: Film de poliolefina
- TV: Teixit de fibra de vidre
- PR: Film de poliester
- TJ: Teixit de jute
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre
- TPP: Teixit de polipropilè
- AL: Alumini
- NA: Sense armadura
S’han considerat els tipus d’armadures bituminoses següents:
- AB- FV: Feltre inorgànic de fibra de vidre
- AB-FO: Feltre orgànic de fibres vegetals i/o animals
- AB-TV: Teixit inorgànic de fibra de vidre
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent,
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al material
impermeabilitzant.
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no rectilínies, trencaments,
esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats -excepte les perforacions característiques de la làmina perforada LO40/P-, etc.).
Les làmines metàlꞏliques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, amb la finalitat
d'augmentar la resistència al lliscament del recobriment bituminós i de compensar les dilatacions que
experimentin.
Les làmines amb autoprotecció metàlꞏlica, han de tenir la superfície exterior totalment coberta amb una làmina
protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminós.
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra mineral uniformement
repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment bituminós.
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda perimetral de 8 cm, com
a mínim, per a possibilitar el solapament.
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte herbicida o repelent
de les arrels.
En l’armadura bituminosa (AB), i les làmines de base oxiasfalt (LO i LOM), el material presentat en rotlles no ha
d'estar adherit, al desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni s'ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C.
Incompatibilitats:
- Làmines no protegides LBA, LBM, LO, LOM, LBME: No s'han de posar en contacte amb productes de base
asfàltica o derivats.
- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO, LOM i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb productes de
base de quitrà o derivats.
Amplària nominal (UNE EN 1848-1) :
- Làmines AB, LBM, LBME, LO, LOM >= 100 cm
- Làmines LAM: >= 99 cm
Llargària nominal (UNE EN 1848-1):
- Làmines LBM, LO, LOM, LAM: >= 5 m
- Làmines LBME, AB: >= 10 m
LÀMINES LBA, LO, LOM, LBME O LBM:
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a l'enrotllar-se.
ARMADURA BITUMINOSA AB:
La làmina ha de ser per si mateixa, mecànicament resistent.
Massa i resistència a tracció:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus armadura
¦ FO-300 ¦ FO-400 ¦ FV ¦ TV ¦
¦-----------------------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦

¦Massa nominal (kg/10 m2) ¦ 6,3 ¦ 8,4 ¦ 8,0 ¦ 0,75 ¦
¦UNE EN 1849-1
¦
¦
¦
¦
¦
¦-----------------------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦
¦Massa mínima (kg/10 m2)
¦ 5,7 ¦ 7,6 ¦ 7,6 ¦ 0,68 ¦
¦UNE EN 1849-1
¦
¦
¦
¦
¦
¦-----------------------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦
¦Massa mínima armadura exenta ¦
¦
¦
¦
¦
¦d'humitat i sene saturar ¦ 250 ¦ 330 ¦ 450 ¦ 450 ¦
¦(g/m2) UNE 104-281/6-8
¦
¦
¦
¦
¦
¦-----------------------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦
¦Resistència ¦direcció ¦ >= 200 ¦ >= 280 ¦ >= 150 ¦ >= 500 ¦
¦ a tracció
¦longitudinal¦
¦
¦
¦
¦
¦ a 23 °C
¦------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦
¦ (N/5 cm) ¦direcció ¦ >= 120 ¦ >= 150 ¦ >= 80 ¦ >= 500 ¦
¦UNE-EN 12311-1 ¦transversal ¦
¦
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Plegabilitat a 5°C (UNE 104-281/6-4): No s'ha d'esquerdar
Massa màxima de la matèria mineral superficial (UNE 104-206)
- FV: >= 6,0 kg/10 m2
Massa mínima del material de saturació amb relació a l'armadura (UNE 104-281/6-8):
- FO: >= 110%
Massa mínima de la matèria bituminosa (UNE 104-281/6-8):
- FV: >= 4,0 kg/10 m2
- TV: >= 0,2 kg/10 m2
Pèrdua per escalfament a 105°C, 5 h (UNE 104-281/6-14):
- Làmines FO: <= 4%
Toleràncies:
- Amplària nominal (UNE EN 1848-1): ± 1%
- Llargària nominal (UNE EN 1848-1) : - 1%
LÀMINA BITUMINOSA D’OXIASFALT LO:
Massa de la làmina (UNE-EN 1849-1):
+--------------------------------------------+
¦Tipus ¦acabat ¦Massa nominal¦Massa mínima¦
¦làmina ¦antiadh.¦ (kg/m2) ¦ (kg/m2) ¦
¦--------¦--------¦-------------¦------------¦
¦LO-20 ¦ sorra ¦
2,4 ¦ 2,2 ¦
¦
¦ plàstic¦
2,0 ¦ 1,8 ¦
¦--------¦--------¦-------------¦------------¦
¦LO-30 ¦ sorra ¦
3,4 ¦ 3,1 ¦
¦
¦ plàstic¦
3,0 ¦ 2,7 ¦
¦--------¦--------¦-------------¦------------¦
¦LO-40 ¦ sorra ¦
4,4 ¦ 4,0 ¦
¦
¦ plàstic¦
4,0 ¦ 3,6 ¦
¦--------¦--------¦-------------¦------------¦
¦LO-50 ¦ plàstic¦
5,0 ¦ 4,5 ¦
¦--------¦--------¦-------------¦------------¦
¦LO-40/G ¦ sorra ¦
4,0 ¦ 3,6 ¦
¦
¦ plàstic¦
4,0 ¦ 3,6 ¦
+--------------------------------------------+
Massa mínima de les capes de recobriment bituminos. UNE 104-281/6-8 (kg/m2):
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus
¦Tipus armadura
¦
¦làmina
¦-------------------------------------------------¦
¦
¦ FO ¦ FV ¦ FP ¦ TJ ¦ MV ¦ PE ¦ PR ¦
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦LO-20 sorra ¦ 0,91 ¦ 1,54 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦
plàstic¦ 1,07 ¦ 1,70 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦LO-30 sorra ¦ 1,81 ¦ 2,43 ¦ 2,36 ¦ 1,84 ¦ 2,45 ¦ 2,39 ¦ 2,45 ¦
¦
plàstic¦ 1,97 ¦ 2,59 ¦ 2,52 ¦ 2,00 ¦ 2,61 ¦ 2,55 ¦ 2,61 ¦
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦LO-40 sorra ¦ 2,48 ¦ 3,33 ¦ 3,26 ¦ 2,74 ¦ 3,34 ¦ 3,39 ¦ 3,35 ¦
¦
plàstic¦ 2,64 ¦ 3,49 ¦ 3,42 ¦ 2,90 ¦ 3,50 ¦ 3,45 ¦ 3,51 ¦
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦LO-50 plàstic¦ - ¦ - ¦ 4,32 ¦ 3,80 ¦ 4,40 ¦ 4,34 ¦ - ¦
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦LO-40/G sorra ¦
¦ 1,73 ¦ 1,66 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
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¦
plàstic¦
¦ 2,01 ¦ 1,93 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦LO-30/M plàstic¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2,34 ¦ 2,39 ¦
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦LO-40/M plàstic¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2,69 ¦ - ¦ 3,25 ¦ 3,30 ¦
+-----------------------------------------------------------------+
Massa màxima del material antiadherent (UNE 104-281/6-8):
- Làmina no protegida:
- Sorra: <= 0,60 kg/m2
- Plàstic: <= 0,04 kg/m2
- Làmina amb autoprotecció (només cara interna):
- Sorra: <= 0,30 kg/m2
- Plàstic: <= 0,02 kg/m2
Plegabilitat a 5°C (UNE 104-281/6-4): No s'ha d'esquerdar
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3):
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281): < 1,5%
- Canvis en el flux del recobriment (UNE 104-281/6-3):
- Làmina LO-20, LO-30 i autoprotecció mineral (80°C) : < 2 mm
- Làmina LO-40, LO-50 i autoprotecció metàlꞏlica (70°C) : < 2 mm
- Formació d'ampolles: Nulꞏla
En les làmines amb armadura tipus FO o FV, al final de l'assaig les provetes no han de tenir guerxaments ni
deformacions.
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11):
- Làmines perforades amb autoprotecció mineral o no protegides amb material antiadherent de sorra: <= 5%
- En la resta de làmines: <= 1%
Recobriment asfàltic (UNE 104-232/1) : Tipus II-B
LÀMINA PERFORADA LO-40/P:
Les perforacions han d'estar distribuides uniformement a tota la superfície de la làmina.
Diàmetre de les perforacions: <= 20 mm, >= 15 mm
Superfície perforada: <= 10%, >= 2,4%
LÀMINA D’OXIASFALT MODIFICAT LOM:
Composició de les làmines (kg/m2):
+---------------------------------------------------------------+
¦ Tipus làmina ¦ LOM-40¦ FP-130¦ PE-95¦ PR-50¦ TV-50 ¦ FV-100¦
¦-----------------¦-------¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦
¦ Massa nominal ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ UNE_EN 1849-1 ¦
¦ 4,00 ¦ 4,00¦ 4,00¦ 4,00 ¦ 4,00 ¦
¦-----------------¦-------¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦
¦ Massa mínima ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ UNE-EN 1849-1 ¦
¦ 3,80 ¦ 3,80¦ 3,80¦ 3,80 ¦ 3,80 ¦
¦-----------------¦-------¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦
¦ Massa mínima ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦capes recobriment¦ LOM ¦ 3,62 ¦ 3,65¦ 3,69¦ - ¦ 3,65 ¦
¦ bituminós
¦-------¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦
¦UNE 104-281/6-8 ¦ LOM/M ¦ 3,40 ¦ 3,44¦ 3,49¦ 3,49 ¦ - ¦
+---------------------------------------------------------------+
Massa màxima del material antiadherent (plàstic) (UNE 104-281/6-8)
- Làmina no protegida : <= 0,04 kg/m2
- Làmina amb autoprotecció metàlꞏlica (només cara interna): <= 0,02 kg/m2
Plegabilitat a -5°C (UNE 104-281/6-4): No s'ha d'esquerdar
Resistència a la calor. Assaig a 70°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3):
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281): < 1,5%
- Canvis en el flux del recobriment : < 1 mm
- Formació d'ampolles: Nulꞏla
En les làmines amb armadura de fibra de vidre, al final de l'assaig les provetes no han de tenir guerxaments ni
deformacions.
Estabilitat dimensional, 2 h a 80°C (UNE 104-281/6-7):
- Amb armadura de polietilè : <= 2,5%
- Amb la resta d'armadures : <= 1%
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11): <= 1%
Característiques del màstic bituminos modificat:
- Tipus (UNE 104-232/2): Tipus I-A
- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE 104-281/1-3): >= 90°C
- Penetració, 25ºC, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4): >= 25 mm, <= 70 mm
- Índex de penetració (UNE 104-281/1-5): >= + 5
- Contingut de cendres (UNE 104-281/1-7): <= 30%
LÀMINES BITUMINOSES LBM, LO I LOM:

Característiques de l'armadura i resistència a tracció de la làmina:
+--------------------------------------------------------------------------+
¦Tipus¦ Massa ¦ Massa armadura¦Allargament al ¦ Resistència tracció ¦
¦ ¦ nominal¦ exempta ¦trencament a ¦ de la làmina a 23°C ¦
¦ ¦armadura¦ d'humitat ¦ 23°C
¦ UNE-EN 12311-1
¦
¦ ¦(g/m2) ¦i sense saturar¦UNE-EN 12311-1 ¦
(N/5 cm)
¦
¦ ¦
¦UNE 104-281/6-8¦---------------¦---------------------------¦
¦ ¦
¦ (g/m2) ¦longit ¦transv ¦ longitudinal¦transversal ¦
¦ ¦
¦
¦-------¦-------¦-------------¦-------------¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦sense ¦autop ¦sense ¦autop ¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ prot.¦mèt. ¦ prot.¦mèt. ¦
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦-------------¦
¦FO ¦ 300 ¦ 250
¦ - ¦ - ¦>= 300¦ - ¦>= 200¦ - ¦
¦FO ¦ 400 ¦ 330
¦ - ¦ - ¦>= 400¦ - ¦>= 300¦ - ¦
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦
¦FV ¦ 50 ¦
45
¦ - ¦ - ¦>= 200¦ - ¦>= 120¦ - ¦
¦FV ¦ 60 ¦
54
¦ - ¦ - ¦>= 250¦ - ¦>= 175¦ - ¦
¦FV ¦ 100 ¦
90
¦ - ¦ - ¦>= 280¦ - ¦>= 240¦ - ¦
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦
¦FP ¦ 130 ¦ 120
¦>= 30% ¦>= 30% ¦>= 500¦>= 500¦>= 300¦LO-LOM¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦>= 400¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦LBM ¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦>= 300¦
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦
¦TJ ¦ 300 ¦ 270
¦ - ¦ - ¦>= 400¦>= 600¦>= 400¦>= 600¦
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦
¦TV ¦ 50 ¦
45
¦ - ¦ - ¦ - ¦>= 600¦ - ¦>= 600¦
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦
¦MV ¦ 100 ¦
90
¦ - ¦ - ¦>= 400¦>= 300¦>= 400¦ - ¦
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦
¦FM ¦ 130 ¦ 120
¦ >=3% ¦ >=3% ¦>= 350¦ - ¦>= 350¦ - ¦
¦FM ¦ 180 ¦ 170
¦ - ¦ - ¦ - ¦>= 500¦ - ¦>= 500¦
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦
¦PE ¦ 95 ¦
85
¦>=250% ¦>=250% ¦>= 100¦>= 220¦>= 100¦>= 220¦
¦PE ¦ 2 x 95 ¦
85
¦>=250% ¦>=250% ¦>= 280¦ - ¦>= 250¦ - ¦
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦
¦PR ¦ 50 ¦
45
¦>= 50% ¦>= 50% ¦>= 200¦>= 220¦>= 200¦>= 220¦
¦PR ¦ 70 ¦
63
¦>= 50% ¦>= 50% ¦>= 200¦>= 220¦>= 200¦>= 220¦
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦
¦NA ¦ - ¦
- ¦ - ¦ - ¦ - ¦>= 200¦ - ¦>= 200¦
+--------------------------------------------------------------------------+
Massa de la protecció metàlꞏlica (alumini) (UNE 104-281/6-8): >= 0,20 kg/m2
Gruix de la làmina metàlꞏlica (UNE 104-207): >= 80/1000 mm
Toleràncies:
- Amplària (UNE EN 1848-1):
- Làmina amb armadura de feltre o teixit : ± 1%
- Làmina amb armadura de film : ± 1,5%
LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA:
El material antiadherent pot ser un film de plàstic o paper siliconat i ha de complir les especificacions de la UNE
104206.
Aspecte (UNE-EN 1850-1): Ha de complir
Característiques de l'armadura i resistència a tracció de la làmina:
+-----------------------------------------------------------+
¦Tipus¦ Massa ¦Allargament al ¦ Resistència tracció ¦
¦ ¦ nominal ¦trencament a ¦ de la làmina a 23°C ¦
¦ ¦ làmina ¦ 23°C
¦ UNE-EN 12311-1
¦
¦ ¦(kg/10m2)¦UNE-EN 12311-1 ¦
(N/5 cm)
¦
¦ ¦
¦---------------¦---------------------------¦
¦ ¦
¦longit ¦transv ¦ longitudinal¦transversal ¦
¦-----¦---------¦-------¦-------¦-------------¦-------------¦
¦FV ¦
¦ - ¦ - ¦ >= 200 ¦ >= 120 ¦
¦-----¦---------¦-------¦-------¦-------------¦-------------¦
¦FP ¦ <= 20 ¦>= 30% ¦>= 30% ¦ >= 300 ¦ >= 200 ¦
¦FP ¦ >= 25 ¦>= 30% ¦>= 30% ¦ >= 500 ¦ >= 300 ¦
¦-----¦---------¦-------¦-------¦-------------¦-------------¦
¦PE ¦
¦>=150% ¦>=150% ¦ >= 100 ¦ >= 100 ¦
¦-----¦---------¦-------¦-------¦-------------¦-------------¦
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¦TPP ¦
¦>= 20% ¦>= 20% ¦ >= 500 ¦ >= 500 ¦
¦-----¦---------¦-------¦-------¦-------------¦-------------¦
¦AL ¦
¦ - ¦ - ¦ >= 180 ¦ >= 180 ¦
+-----------------------------------------------------------+
Massa de la protecció metàl.lica (alumini) (UNE 104281-6-8): >= 0,120 kg/m2
Gruix de la làmina metàl.lica (UNE 104207): >= 50/1000 mm
Massa de la protecció mineral (UNE 104-281/6-8): >= 0.80 kg/m2
Plegabilitat a - 15°C (UNE-EN 1109): No s'ha d'esquerdar
Resistencia a la calor i Adherencia:
Ha de complir l’assaig de lliscament de les diferents capes (UNE 104481-2) i de resistencia a la separació entre
capes (UNE-EN 12316-1) amb les especificacions definides en la UNE 104241.
Característiques del màstic bituminos modificat:
- Punt de reblaniment (anella-bola) (UNE 104281-1-3): >= 90°C
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): >= 50 mm; <= 125 mm
- Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11) : <= 1,0%
Toleràncies:
- Amplària (UNE EN 1848-1):
- Làmina amb armadura de feltre o teixit : ± 1%
- Làmina amb armadura de film : ± 1,5%
- Massa de la làmina (UNE-EN 1849-1):
- Massa nominal 1,5 kg/m2: - 0,1 kg/m2
- Massa nominal >1,5 kg/m2: - 0,2 kg/m2
- Rectitut (UNE EN 1848-1): ± 20 mm/10 m
LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM:
Gruix i massa (UNE-EN 1849-1):
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦ Gruix ¦ Massa ¦ Massa ¦ Massa màxima del
¦
¦Tipus de làmina ¦ (mm) ¦nominal ¦mínima ¦material antiadherent ¦
¦
¦
¦(kg/m2) ¦(kg/m2)¦UNE 104-281-6-8 (kg/m2) ¦
¦--------------- ¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦
¦LBM-24
¦>= 2,0 ¦ 2,40 ¦ 2,20 ¦sorra 0,60
¦
¦----------------¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦
¦LBM-30
¦>= 2,4 ¦ 3,00 ¦ 2,80 ¦plàstic 0,04
¦
¦LBM-30/M
¦>= 2,5 ¦
¦
¦plàstic 0,02
¦
¦----------------¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦
¦LBM-40
¦>= 3,2 ¦ 4,00 ¦ 3,80 ¦plàstic 0,04
¦
¦LBM-40/G
¦
¦
¦
¦sorra 0,30 plàstic 0,02 ¦
¦----------------¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦
¦LBM-48
¦>= 4,0 ¦ 4,80 ¦ 4,50 ¦plàstic 0,04
¦
¦LBM-48/M
¦
¦
¦
¦plàstic 0,02
¦
¦----------------¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦
¦LBM-50/G
¦>= 4,0 ¦ 5,00 ¦ 4,80 ¦plàstic 0,02
¦
¦----------------¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦
¦LBM-30/M
¦>= 3,4 ¦ 3,00 ¦ 2,80 ¦plàstic 0,04
¦
+-------------------------------------------------------------------+
Massa mínima de les capes de recobriment bituminós. UNE 104-281/6-8 (kg/m2):
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Tipus ¦mat. ¦ FP ¦ FV ¦ FV ¦ MV ¦ FM ¦ FM ¦ TV ¦ PE ¦ PR ¦ NA ¦
¦làmina ¦antiadh¦ 130 ¦ 50 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 130 ¦ 180 ¦ 50 ¦ 95 ¦ 70 ¦ ¦
¦--------¦-------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦LBM-24 ¦sorra ¦ 1,46¦ 1,54¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦LBM-30 ¦plàstic¦ 2,39¦ 2,70¦ - ¦ 2,65¦ 2,39¦ - ¦ - ¦ 2,65¦ 2,70¦ - ¦
¦LBM-40 ¦plàstic¦ 3,39¦ - ¦ 3,65¦ 3,65¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3,65¦ 3,70¦ - ¦
¦LBM-48 ¦plàstic¦ 4,10¦ - ¦ 4,35¦ 4,35¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4,35¦ 4,40¦ - ¦
¦--------¦-------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦LBM-40/G¦sorra ¦ 1,63¦ 1,89¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦
¦plàstic¦ 1,91¦ 2,17¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦--------¦-------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦LBM-50/G¦plàstic¦ 2,91¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2,86¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦LBM-30/M¦plàstic¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2,49¦ 2,44¦ 2,49¦ 2,55¦
¦LBM-48/M¦plàstic¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4,30¦ 4,25¦ 4,30¦ - ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Massa de la protecció mineral (UNE 104-281/6-8):
- Pissarra granulada: >= 0,80 kg/m2
- Granulats colorejats: >= 1,00 kg/m2
Plegabilitat (UNE 104-281/6-4): No s'ha d'esquerdar
- Temperatura de l'assaig làmina LBM (SBS): - 15°C

- Temperatura de l'assaig làmina LBM (APP): - 10°C
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3):
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281): < 1,5%
- Canvis en el flux del recobriment
- Làmines amb armadura de film de poliester (80°C) : <= 2 mm
- En la resta de làmines (100°C) : <= 2 mm
En les làmines amb armadura de fibra de vidre, al final de l'assaig les provetes no han de tenir guerxaments ni
deformacions.
Estabilitat dimensional, 2 h a 80°C (UNE 104-281/6-7):
- Làmines no protegides:
- Amb armadura de feltre i film de poliester : <= 1%
- Amb armadura de polietilè : <= 2,5%
- Amb la resta d'armadures : <= 0,5%
- Làmines autoprotegides : <= 0,6%
Característiques del màstic bituminos modificat:
- Punt de reblaniment (anell i bola) (UNE 104-281/1-3): >= 110°C
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4)
- LBM (SBS): >= 25 mm, <= 65 mm
- LBM (APP): >= 20 mm, <= 80 mm
- Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11) : <= 1,0%
- Deformació remanent per tracció: SBS (UNE 104-242/1): <= 10%
- Contingut de cendres (UNE 104-281/1-7) : <= 30%
- Plegabilitat (UNE 104-281/6-4) : No s'ha d'esquerdar
- Temperatura de l'assaig làmina LBM (SBS): - 20°C
- Temperatura de l'assaig làmina LBM (APP): - 15°C
Durabilitat (UNE 104-281/6-16): Les característiques del material després de l’assaig han de ser les especificades
a la norma UNE 104-242-1 per les làmines LBM (SBS) i a la norma UNE 104-242-2 per les làmines LBM (APP).
Toleràncies:
- Gruix (UNE EN 1849-1):
- Valor mig: - 0,2 mm
- Valor individual
- Làmines no protegides : ± 10%
- Làmines amb autoprotecció (mineral o metàlꞏlica) : ± 15%
LÀMINA EXTRUIDA DE BETUM MODIFICAT LBME:
Composició de les làmines (kg/m2):
+--------------------------------------------------+
¦ Tipus làmina ¦
¦LBME-20¦LBME-15¦LBME-20¦
¦
¦
¦ NA ¦ FV ¦ FV ¦
¦-------------------¦------¦-------¦-------¦-------¦
¦ Gruix
¦ mm ¦
¦
¦
¦
¦ UNE EN 1849-1 ¦
¦ 2,00 ¦ 1,50 ¦ 2,00 ¦
¦-------------------¦------¦-------¦-------¦-------¦
¦ Massa nominal ¦ kg/m2¦
¦
¦
¦
¦ UNE EN 1849-1 ¦
¦ 2,00 ¦ 1,50 ¦ 2,00 ¦
¦-------------------¦------¦-------¦-------¦-------¦
¦ Massa mínima ¦ kg/m2¦
¦
¦
¦
¦ UNE EN 1849-1 ¦
¦ 1,80 ¦ 1,30 ¦ 1,80 ¦
¦-------------------¦------¦-------¦-------¦-------¦
¦Massa mínima arma- ¦
¦
¦
¦
¦
¦dura desaturada i ¦
¦ - ¦ 0,045%¦ 0,045%¦
¦exenta d'humitat ¦
¦
¦
¦
¦
¦ UNE 104-281/6-8 ¦
¦
¦
¦
¦
+--------------------------------------------------+
Massa màxima del material antiadherent (UNE 104-281/6-8):
- Amb armadura: <= 0,02 kg/m2
- Sense armadura: <= 0,04 kg/m2
Plegabilitat a -20°C (UNE 104-281/6-4): No s'ha d'esquerdar
Resistència a la tracció a 23°C (UNE_EN 12311-1):
- En direcció longitudinal: >= 400 N/5 cm
- En direcció transversal: >= 400 N/5 cm
Allargament fins al trencament a 23°C (UNE_EN 12311-1):
- En direcció longitudinal: >= 400%
- En direcció transversal: >= 400%
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3):
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281): < 1,5%
En les làmines amb armadura de fibra de vidre, al final de l'assaig les provetes no han de tenir guerxaments ni
deformacions.
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Estabilitat dimensional, 6 h a 80°C (UNE 104-281/6-7):
- Amb armadura : <= 2%
- Sense armadura : <= 1%
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11) : <= 2%
Característiques del màstic bituminos modificat:
- Punt de reblaniment (anell i bola) (UNE 104-281/1-3): >= 110°C
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4): >= 25 mm
- Pèrdua per calentament 5 h a 163ºC (UNE 104-281/1-11): <= 1,0
- Contingut de cendres (UNE 104-281/1-7): <= 5%
Durabilitat (UNE 104-281/6-16): Les característiques del material desprès de l'assaig han de ser les especificades
en la norma UNE 104-243.
Toleràncies:
- Amplària nominal (UNE EN 1848-1): ± 1%
- Gruix nominal (UNE EN 1849-1): ± 0,2 mm
LÀMINA QUITRÀ MODIFICAT LAM:
Gruix i massa (UNE EN 1849-1):
+----------------------------------------------------------+
¦Tipus ¦ Gruix ¦Tolerància¦ Massa mitjana ¦ Massa mínima ¦
¦làmina ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (kg/m2) ¦ (kg/m2)
¦
¦-------¦-------¦----------¦---------------¦---------------¦
¦LAM-2 ¦ 2,2 ¦ ± 0,2 ¦
3,0
¦ 2,8
¦
¦LAM-3 ¦ 3,3 ¦ ± 0,3 ¦
4,5
¦ 4,2
¦
+----------------------------------------------------------+
Plegabilitat a - 10°C (UNE 104-281/6-4): No s'ha d'esquerdar
Resistència a la tracció a 23°C, en proveta tipus 1 (UNE 53-510):
- En direcció longitudinal: >= 2,5 MPa (25 kgf/cm2)
- En direcció transversal: >= 1,5 MPa (15 kgf/cm2)
Allargament fins al trencament (UNE 53-510):
- En direcció longitudinal: >= 60%
- En direcció transversal: >= 150%
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3):
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281): < 1,5%
- Canvis en el flux del recobriment : < 1 mm
- Formació d'ampolles: Nulꞏla
Estabilitat dimensional, 2 h a 80ºC (UNE 104-281/6-7):
- Longitudinal: <= 4%
- Transversal: <= 2%
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11) : <= 2%
Duresa Shore A, (UNE 53-130): 60°
Punt de reblaniment anella-bola (UNE 104-281/1-3): >= 140°C
Durabilitat (UNE 104-281/6-16): Les característiques del material desprès de l’assaig han de ser les especificades
en la norma UNE 104-244.
Toleràncies:
- Duresa Shore A (UNE 53-130): ± 10°

- Resta de làmines: 12 mesos

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim dues. En cada
partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en contingui més de dues. Els rotlles
han d'anar protegits.
Cada rotlle ha de portar una etiqueta en la qual hi ha de constar:
- Nom i adreça del fabricant, de la marca comercial o del distribuïdor
- Designació del producte segons normativa
- Nom comercial de la làmina
- Llargària i amplària nominals de la làmina en m
- Nombre i tipus d'armadures, en el seu cas
- Data de fabricació
- Condicions d'emmagatzematge
- En làmines LBA, LBM, LBME, LO i LOM: Massa nominal de la làmina per m2
- En làmines LAM: Massa mitjana de la làmina per m2
- En armadures bituminoses: Massa nominal de la làmina per 10 m2
- En làmines LBME: Gruix nominal de la làmina en mm
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de
quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en
llocs coberts i ventilats.
Temps màxim emmagatzematge:
- Làmines autoadhesives: 6 mesos
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 104238:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas bituminosas
de oxiasfalto.
UNE 104239:1989 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Laminas de oxiasfalto
modificado.
UNE 104243:1990 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Laminas extruidas de
betún modificado con polimeros.
UNE 104244:1988 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas de alquitrán
modificado con polímeros.
UNE 104237:1989 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Características de las
armaduras bituminosas.
UNE 104242-2:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas de betún
modificado con plastómeros.
UNE 104242-1:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas de betún
modificado con elastómeros.
*UNE 104241:2002 EX Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Làminas
autoadhesivas de betún modificado

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B71 - LÀMINES BITUMINOSES
B711 - LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B711S0N0.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat antiadherent, sense
protecció, amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció metàl.lica.
S'han considerat els tipus d'armadures següents:
- FO: Feltre cel.lulòsic
- FV: Feltre de fibra de vidre
- FP: Feltre de poliester
- TV: Teixit de fibra de vidre
- PE: Film de polietilé
- PR: Film de poliester
- TJ: Teixit de jute
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre
- NA: Sense armadura
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny
de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent,
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al material
impermeabilitzant.
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La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no rectilínies, trencaments,
esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats -excepte les perforacions característiques de la làmina perforada LO40/P-, etc.).
Les làmines metàl.liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, amb la finalitat
d'augmentar la resistència al lliscament del recobriment bituminós i de compensar les dilatacions que
experimentin.
Les làmines amb autoprotecció metàl.lica, han de tenir la superfície exterior totalment coberta amb una làmina
protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminós.
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra mineral uniformement
repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment bituminós.
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda perimetral de 8 cm, com
a mínim, per a possibilitar el solapament.
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte herbicida o repelent
de les arrels.
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a l'enrotllar-se.
Incompatibilitats: Les làmines autoprotegides, no s'han de posar en contacte amb productes de base de quitrà o
derivats. La resta de làmines no s'han de posar en contacte amb productes de base asfàltica o derivats.
El material presentat en rotlles no ha d'estar adherit, al desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni s'ha de
clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C.
Massa de la làmina (UNE-EN 1849-1):
┌────────────────────────────────────────────┐
│Tipus
│acabat │Massa nominal│Massa mínima│
│làmina │antiadh.│ (kg/m2)
│ (kg/m2)
│
│────────│────────│─────────────│────────────│
│LO-20
│ sorra │
2,4
│
2,2
│
│
│ plàstic│
2,0
│
1,8
│
│────────│────────│─────────────│────────────│
│LO-30
│ sorra │
3,4
│
3,1
│
│
│ plàstic│
3,0
│
2,7
│
│────────│────────│─────────────│────────────│
│LO-40
│ sorra │
4,4
│
4,0
│
│
│ plàstic│
4,0
│
3,6
│
│────────│────────│─────────────│────────────│
│LO-50
│ plàstic│
5,0
│
4,5
│
│────────│────────│─────────────│────────────│
│LO-40/G │ sorra │
4,0
│
3,6
│
│
│ plàstic│
4,0
│
3,6
│
└────────────────────────────────────────────┘
Massa mínima de les capes de recobriment bituminos. UNE 104-281/6-8 (kg/m2):
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipus
│Tipus armadura
│
│làmina
│─────────────────────────────────────────────────│
│
│ FO │ FV │ FP │ TJ │ MV │ PE │ PR
│
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│
│LO-20
sorra │ 0,91 │ 1,54 │ │ │ │ │ │
│
plàstic│ 1,07 │ 1,70 │ │ │ │ │ │
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│
│LO-30
sorra │ 1,81 │ 2,43 │ 2,36 │ 1,84 │ 2,45 │ 2,39 │ 2,45 │
│
plàstic│ 1,97 │ 2,59 │ 2,52 │ 2,00 │ 2,61 │ 2,55 │ 2,61 │
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│
│LO-40
sorra │ 2,48 │ 3,33 │ 3,26 │ 2,74 │ 3,34 │ 3,39 │ 3,35 │
│
plàstic│ 2,64 │ 3,49 │ 3,42 │ 2,90 │ 3,50 │ 3,45 │ 3,51 │
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│
│LO-50
plàstic│
- │
- │ 4,32 │ 3,80 │ 4,40 │ 4,34 │ │
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│
│LO-40/G sorra │
│ 1,73 │ 1,66 │ │ │ │ │
│
plàstic│
│ 2,01 │ 1,93 │ │ │ │ │
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│
│LO-30/M plàstic│
- │ │ │ │ │ 2,34 │ 2,39 │
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│
│LO-40/M plàstic│
- │ │ │ 2,69 │ │ 3,25 │ 3,30 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Característiques de l'armadura i resistència a tracció de la làmina:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Tipus│ Massa │ Massa armadura│Allargament al │
Resistència tracció
│
│
│ nominal│
exempta
│trencament a
│
de la làmina a 23°C
│
│
│armadura│
d'humitat
│
23°C
│
UNE-EN 12311-1
│
│
│(g/m2) │i sense saturar│UNE-EN 12311-1 │
(N/5 cm)
│
│
│
│UNE 104-281/6-8│───────────────│───────────────────────────│
│
│
│
(g/m2)
│longit │transv │ longitudinal│transversal │
│
│
│
│───────│───────│─────────────│─────────────│
│
│
│
│
│
│sense │autop │sense │autop │
│
│
│
│
│
│ prot.│mèt. │ prot.│mèt. │
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│─────────────│
│FO
│
300 │
250
│ │ │>= 300│
- │>= 200│ │
│FO
│
400 │
330
│ │ │>= 400│
- │>= 300│ │
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│
│FV
│
50 │
45
│ │ │>= 200│
- │>= 120│
- │
│FV
│
60 │
54
│ │ │>= 250│
- │>= 175│
- │
│FV
│
100 │
90
│ │ │>= 280│
- │>= 240│
- │
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│
│FP
│
130 │
120
│>= 30% │>= 30% │>= 500│>= 550│>= 300│>= 400│
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│
│TJ
│
300 │
270
│ │ │>= 400│>= 600│>= 400│>= 600│
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│
│TV
│
50 │
45
│ │ │
- │>= 600│
- │>= 600│
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│
│MV
│
100 │
90
│ │ │>= 400│>= 300│>= 400│
- │
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│
│PE
│
95 │
85
│>=250% │>=250% │>= 100│>= 220│>= 100│>= 220│
│PE
│ 2 x 95 │
85
│>=250% │>=250% │>= 280│
- │>= 250│
- │
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│
│PR
│
50 │
45
│>= 50% │>= 50% │>= 200│>= 220│>= 200│>= 220│
│PR
│
70 │
63
│>= 50% │>= 50% │>= 200│>= 220│>= 200│>= 220│
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│
│NA
│
│
│ │ │ │>= 200│ │>= 200│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Amplària nominal (UNE EN 1848-1)
>= 100 cm
Llargària nominal (UNE EN 1848-1)
>= 5 m
Massa màxima del material antiadherent (UNE 104-281/6-8):
- Làmina no protegida:
- Sorra
<= 0,60 kg/m2
- Plàstic
<= 0,04 kg/m2
- Làmina amb autoprotecció (només cara interna):
- Sorra
<= 0,30 kg/m2
- Plàstic
<= 0,02 kg/m2
Massa de la protecció metàl.lica (alumini) (UNE 104-281/6-8)
>= 0,20 kg/m2
Gruix de la làmina metàl.lica (UNE 104-207)
>= 80/1000 mm
Plegabilitat a 5°C (UNE 104-281/6-4)
No s'ha d'esquerdar
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3):
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281)
< 1,5%
- Canvis en el fluxe del recobriment (UNE 104-281/6-3):
- Làmina LO-20, LO-30 i autoprotecció mineral (80°C)
< 2 mm
- Làmina LO-40, LO-50 i autoprotecció metàl.lica (70°C)
< 2 mm
- Formació d'ampolles
Nul.la
En les làmines amb armadura tipus FO o FV, al final de l'assaig les provetes no han de tenir guerxaments ni
deformacions.
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11):
- Làmines perforades, amb autoprotecció mineral
o no protegides amb material antiadherent de sorra
<= 5%
- En la resta de làmines
<= 1%
Recobriment asfàltic (UNE 104-232/1)
Tipus II-B
Toleràncies:
- Amplària (UNE EN 1848-1):
- Làmina amb armadura de feltre o teixit
± 1%
- Làmina amb armadura de film
± 1,5%
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LÀMINA PERFORADA LO-40/P:
Les perforacions han d'estar distribuides uniformement a tota la superfície de la làmina.
Diàmetre de les perforacions

- Plaques no fonoabsorbents
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons
l'ordre 14-1-1991.
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent,
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
La cara exterior ha de ser plana de superfície uniforme, sense pols, fissures, eflorescències o d'altres defectes.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària.
Humitat en el moment del subministrament: <= 5%
Toleràncies:
- Toleràncies dimensionals i planor:
+-------------------------------------------+
¦Dimensions placa¦ Llargària o ¦ Planor ¦
¦ (cm)
¦amplària (mm) ¦
¦
¦----------------¦--------------¦-----------¦
¦ 60 - 64 ¦ ± 0,6
¦ ± 1 mm ¦
¦ 100 - 120 ¦ ± 0,6
¦ ± 1 mm/m ¦
+-------------------------------------------+
- Toleràncies de rectitud d'arestes:
+--------------------------------+
¦Tractament final ¦ Rectitud ¦
¦
¦d’arestes (mm)¦
¦-----------------¦--------------¦
¦Per a revestir ¦ ± 3
¦
¦-----------------¦--------------¦
¦Cara vista
¦ ±1
¦
+--------------------------------+
- Angles. Variacions cotg: <= 1/500
Les dades anteriors s'han de verificar segons la norma UNE 102-033.
PLACA PER A REVESTIR:
La superfície de la cara ha de ser llisa, apta per anar enguixada.
Duresa Shore C: >= 70
PLACA FONOABSORBENT DE CARA VISTA:
La cara vista ha d'estar perforada i ha de dur absorbent acústic a la cara oculta.
Coeficient d'absorció acústica:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦Freqüència (Hz) ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1000 ¦ 2000 ¦ 4000 ¦
¦------------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦-------¦
¦ Coeficient ¦>= 0,20 ¦>= 0,35 ¦>= 0,50 ¦>= 0,60 ¦>= 0,70 ¦>=0,60 ¦
¦absorció acústica ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------+
PLACA PER A CEL RAS FIX:
La cara oculta ha de tenir una rugositat suficient per a permetre l'adherència de les estopades. Pot tenir nervis
rigiditzadors.
PLACA DE CARA VISTA:
Tipus d'escaiola: E-35
PLACA PER A CEL RAS DESMUNTABLE:
Gruix:
- Per a entramat vist: >= 1,5 cm
- Per a entramat ocult: >= 3 cm
Fletxa (recolzada sobre dos punts): <= 0,5 mm
Pes:
+----------------------+
¦Tipus de cel¦ Pes ¦
¦ras
¦(kg/m2) ¦
¦------------¦---------¦
¦ fix
¦ <= 16 ¦
¦ desmuntable¦ <= 20 ¦
+----------------------+

Superfície perforada

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim dues. En cada
partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en contingui més de dues. Els rotlles
han d'anar protegits.
Cada rotlle ha de portar una etiqueta en la qual hi ha de constar:
- Nom i adreça del fabricant, de la marca comercial o del distribuïdor
- Designació del producte segons normativa
- Nom comercial de la làmina
- Llargària i amplària nominals de la làmina en m
- Nombre i tipus d'armadures, en el seu cas
- Massa nominal de la làmina per m2
- Data de fabricació
- Condicions d'emmagatzematge
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de
quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en
llocs coberts i ventilats.
Temps màxim d'emmagatzematge: 12 mesos.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE QB-90 "Cubiertas con Materiales Bituminosos."
UNE 104-238-99 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas bituminosas de
oxiasfalto.

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS
B841 - PLAQUES D'ESCAIOLA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8415A10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada d'escaiola que pot incorporar altres materials com fibres vegetals o minerals, per a utilitzar en
cel rasos fixes o desmuntables.
S'han considerat els tipus de placa següents:
- Per a revestir, per a cel ras fix
- De cara vista, per a cel ras fix
- De cara vista, per a cel ras desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, per a cel ras desmuntable amb entramat ocult
S'han considerat les característiques especials següents:
- Plaques fonoabsorbents
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<= 20 mm
>= 15 mm
<= 10%
>= 2,4%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques.
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A l'embalatge ha de figurar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Dimensions i tipus de placa
- Distintius de qualitat, si en té
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B9U -

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

B9U3 - SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
MATERIALS PER A SÒCOLS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el Pliego general de condiciones para la Recepción de
Yesos y escayolas en las obras de construcción RY-85.
PLACA PER A CEL RAS FIX:
*UNE 102024:1983 Plancha lisa de escayola para techos continuos. Condiciones generales y especificaciones.
PLACA PER A CEL RAS DESMUNTABLE AMB ENTRAMAT VIST:
*UNE 102021:1983 Placas de escayola para techos desmontables de entramado visto. Condiciones generales y
especificaciones.
PLACA PER A CEL RAS DESMUNTABLE AMB ENTRAMAT OCULT:
*UNE 102022:1983 Placas de escayola para techos de entramado oculto con juntas aparentes. Condiciones
generales y especificaciones.

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS
B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B84ZE510.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils i elements de suspensió autonivelladora, d'acer galvanitzat, per a la formació de cels rasos de
plaques o lamelꞏles, amb entramat vist o ocult.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin pròpies.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.
Si l'entramat és ocult s'han d'incloure els separadors per a mantenir l'equidistància entre els perfils quan es
colꞏloquin.
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del color
exigits per la DF.
Fletxa dels perfils (per a una llum de 120 cm i càrrega centrada de 10 kg): <= 0,33 cm
Protecció de la galvanització: >= 275 g/m2
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la
brutícia i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9U341A0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces de rajola per a la formació de sòcol.
S'han considerat els tipus següents:
- Ceràmica premsada esmaltada
- Gres extruït amb o sense esmaltar
- Gres premsat amb o sense esmaltar
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua
(E):
- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
MÈTODE DE ¦
GRUP I
¦
GRUP IIa
¦
GRUP IIb
¦
GRUP III
¦
¦ FABRICACIÓ ¦
E<=3%
¦ 3%<E<=6%
¦
6%<E<=10%
¦
E>10%
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
A
¦ Grup AI
¦ Grup AIIa-1
¦ Grup AIIb-1 ¦ Grup AIII
¦
¦ EXTRUÏDES
¦ E<=3%
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------¦---------------¦
¦
¦
¦
¦ Grup AIIa-2
¦ Grup AIIb-2 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
B
¦ Grup BI-a
¦ Grup BIIa
¦ Grup BIIb
¦ Grup BIII
¦
¦ PREMSADES
¦
E<=0,5%
¦
¦
¦
¦
¦
EN SEC
¦-------------¦
¦
¦
¦
¦
¦ Grup BI-b
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 0,5%<E<=3% ¦
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de
tonalitat ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Ha de ser de forma geomètrica rectangular amb la cara superficial plana. La cara
posterior ha de tenir relleus que facilitin la seva adherència amb el material
d'unió.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
El cantell superior ha de ser arrodonit o tallat a bisell.
Han de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Un cop comprovat l'aspecte superficial de les peces segons la norma UNE_EN ISO 105452, com a mínim, el 95% no ha de tenir defectes visibles.
ACABAT ESMALTAT:
L'esmalt ha de ser totalment impermeable i inalterable a la llum.
Resistència al clivellament (UNE_EN ISO 10545-11): Exigida
Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14): Mínim classe 2
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-14): Mínim classe B
Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-14): Exigida per acord
ACABAT SENSE ESMALTAR:
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-13): Exigida
Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-13): Exigida
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RAJOLA CERÀMICA:
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3): 10% < E < 20%
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):
- Gruix > 7,5 mm: >= 12 N/mm2
- Gruix <= 7,5 mm: >= 15 N/mm2
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101): >= 3
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8): <= 9 x 10 E-6/°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9): Exigida
Toleràncies:
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- Costat <= 12 cm: ± 0,75%
- Costat > 12 cm: ± 0,5%
- Gruix: ± 0,5 mm
- Rectitud de les arestes (cara vista): ± 0,3%
- Ortogonalitat: ± 0,5%
- Planor: + 0,5%, - 0,3%
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT:
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3): E <= 3%
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): >= 18 N/mm2
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):
- Acabat esmaltat: >= 5
- Acabat sense esmaltar: >= 6
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8): <= 13 x 10 E-6/°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9): Exigida
Toleràncies:
- Mides nominals: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de les arestes (cara vista): ± 0,6%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Planor: ± 1,5%
RAJOLA DE GRES PREMSAT:
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3): E <= 3%
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): >= 27 N/mm2
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):
- Acabat esmaltat: >= 5
- Acabat sense esmaltar: >= 6
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8): <= 9 x 10 E-6/°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9): Exigida
Toleràncies:
- Mides nominals: ± 0,75%
- Gruix: ± 5%
- Rectitud de les arestes (cara vista): ± 0,5%
- Ortogonalitat: ± 0,6%
- Planor: ± 0,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Primera qualitat
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegits dels impactes. Les
caixes s'han d'apilar de manera que les peces no es deformin i amb una alçària màxima
d'1 m.
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D-

ELEMENTS COMPOSTOS

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0701821.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2R641J0,E2RA71H0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material
d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a
l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de l'obra o entre obres, amb
dúmper o mototragella o camió
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de
reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos.
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus de residu.
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.
RESIDUS ESPECIALS:
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
A L'OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa
obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec
de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com
a útils, o siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet
l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, legalment
autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters,
ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàlꞏlics, els plàstics i els materials
potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc..

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
RESIDUS ESPECIALS:
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construcció.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de
Residus de Catalunya.

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

E2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTALꞏLACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2R641J0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements
que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de
construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o
residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar
alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció,
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de
Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció
del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els
Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a
una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de
llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la
gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar
també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin
pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de
residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció.
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E5 - COBERTES
E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E5Z1HN36.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els materials següents:
- Formigó o morter de 10 a 20 cm de gruix mitjà
- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional de mestres en
pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà
- Bigueta de formigó precomprimit
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase
- Abocat del material i reglejat de la superfície
Formació de pendents amb biguetes de formigó:
- Replanteig
- Colꞏlocació de l'element
- Execució de les unions
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:
- Replanteig de les pendents
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol.licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució
ha de ser l’adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta.
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF.
El pendent ha de ser l’adequat per conduir l’aigua cap els elements d’evacuació.
Toleràncies d'execució:
- Nivells: ± 10 mm
- Pendents: ± 0,5%
- Planor: ± 10 mm/2 m
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o bé, buits.
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.
Toleràncies d'execució:
- Alineació del junt de dilatació: ± 5 mm/m, <= 20 mm/total
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS
LLEUGERS:
Gruix màxim: <= 30 cm
Gruix mínim: >= 5 cm
Distància entre mestres: <= 2 m
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:
Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport.
Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció de la
peça.
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Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de colꞏlocar els connectors necessaris per a garantir la unió entre
aquest i la bigueta.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre eixos de les biguetes: ± 5 mm
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets han d'anar
travats perpendicularment.
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades següents s'han de
centrar amb els forats inferiors.
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):
Alçària: <= 4 m
Llargària màxima sense travar: <= 3,50 m
Desnivell entre dues travades successives: <= 1 m
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:
- Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix: ± 5 mm
- Amb totxana de 10 cm de gruix: ± 20 mm
- Aplomat: ± 10 mm
- Separació entre les peces: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:
Els aiguafons i les esquenes d'ase han de estar fets amb reglades d'obra ceràmica.
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot recolzant els regles
en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment.
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscilꞏli entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits
s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:
S'han de colꞏlocar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA:
Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Salubridad DB-HS.

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E75 - MEMBRANES AMB LÀMINES DE PVC AUTOPROTEGIDES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E751HN35.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de la impermeabilització amb membranes impermeables de làmines de policlorur
de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o polièster.
S'han considerat els tipus de làmines següents:
- Làmina resistent a l'intempèrie
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Adherides a la base amb adhesiu
- Sense adherir
- Col·locada amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Membrana adherida:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Membrana no adherida en cobertes:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element separador
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Membrana fixada mecànicament:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Membrana en piscines:
- Neteja i preparació del suport
- Revestiment de les parets
- Revestiment del fons
- Execució de les unions en les parets i formació dels angles i dels encontres amb
elements singulars
- Execució de les unions en el fons i dels encontres amb elements singulars
- Segellat dels junts
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions
(bonys, arrugues, etc.).
Ha de ser estanca.
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la
superfície.
En la membrana adherida, s'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació
d'escalfor.
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el
perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Cal assegurar-se que
la membrana que no porta armadura, no es separarà, per efecte de la retracció, dels
paraments verticals del perímetre.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o
corbats.
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments: ± 10 mm
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de
l'aigua.
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de
coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim, ha de
quedar ben adherida en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de
tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de
quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament.
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó
cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt.
La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests
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punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.
Angles (acord aixamfranat):
- Base : >= 5 cm
- Alçària : >= 5 cm
Radi (acord de mitjacanya): >= 5 cm
Cavalcaments: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivells: ± 15 mm
IMPERMEABILITZACIÓ DE PISCINES:
La unió entre la làmina i els accessoris ha de ser estanca. Aquestes unions s'han de
fer mitjançant brides.
Els retalls i soldadures no han de coincidir amb les unions de la làmina amb els
accessoris.
La làmina ha de quedar fixada al suport en tot el perímetre.
Els junts entre làmines han de quedar units per soldadura i segellats.
Cavalcaments entre les làmines: >= 7 cm
Cavalcaments entre les làmines dels paraments i el fons: >= 10 cm
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:
Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en
el seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin.
Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les
vores de l'element per cobrir.
S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin
l'estanquitat de la fixació.
Nombre de fixacions (alçada edifici < 8 m):
- En la zona interna: >= 3 unitats/m2
- En les vores: >= 6 unitats/m2
Separació entre línies de fixacions: <= 2 m

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i
35°C.
Els cavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han
d'unir més de 3 làmines en el mateix punt.
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels
seus components.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials,
les no protegides s'han de protegir, també, del sol.
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Característiques del suport:
- Pendent: >= 2%
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Rugositats: <= 1/3 del gruix de la làmina
- Resistència a la compressió: >= 200 kPa
- Humitat: <= 5%
Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es
preveu que poden assolir temperatures > 30°C.
MEMBRANA COL·LOCADA AMB ADHESIU:
Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues
cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire.
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui la làmina.
MEMBRANA NO ADHERIDA O FIXADA MECÀNICAMENT:
Les làmines s'han d'unir entre elles per:
- Soldadura química: amb un agent de soldadura per fusió en fred
- Soldadura en calent: fusió del material en aplicar calor i per pressió
- Adhesiu: aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió. No han de
quedar bosses d'aire
IMPERMEABILITZACIÓ DE PISCINES:
La superfície del suport ha de ser llisa, uniforme, neta, sense parts engrunades o
irregularitats que puguin produir el trencament de la làmina.
El fons de la piscina ha de tenir un pendent de l'1 al 2% cap al desgüàs, per tal
d'evacuar l'aigua condensada.
Les unions es realitzaran per soldadura d'aire calent. Queda prohibit la soldadura
per dissolvent, ja que pot malmetre el vernís protector de la làmina.
Les làmines s'han de desenrotllar sobre el suport, sense que es produeixin tensions.
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords
amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal,
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 104416:1992 Plásticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas
impermeabilizantes formadas con láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces
malmeses
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre
peces i a l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres,
desguassos i junts.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d'estanquitat segons UNE 104400
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
defectes d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7J - JUNTS I SEGELLATS
E7J2 - REBLERT DE JUNTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7J2HN14.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert de junts amb materials plàstics.
S'han considerat els tipus següents:
- Cordó cel·lular de polietilè expandit col·locat a pressió a l'interior del junt
- Placa de poliestirè expandit col·locada amb adhesiu o a pressió en l'interior del
junt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reblert de junts amb material col·locat a pressió:
- Neteja i preparació de l'interior del junt
- Col·locació a pressió del material
Reblert de junts amb placa col·locada amb adhesiu:
- Neteja i preparació de l'interior del junt
- Aplicació de l'adhesiu
- Col·locació de la placa

Martí Cabestany i Puértolas, Arquitecte C/ Craywinckel 22, 2on 08022 Barcelona 932 217 377 marti@marticabestany.com

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES COMPLEX ESPORTIU DE L'HOSPITALET NORD

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES COMPLEX ESPORTIU DE L'HOSPITALET NORD

CONDICIONS GENERALS:
El cordó ha de quedar col·locat solt, encastat dins del junt.
La placa ha de quedar ben adherida dins del junt o encaixada a pressió.
El reblert del junt ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, sense
interrupcions. Si hi ha d'haver talls, els extrems han de quedar a tocar.
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF.
Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.
Separació entre cordons: <= 4 mm
Junts entre plaques: <= 2 mm
Toleràncies d'execució:
- Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm

E82 - ENRAJOLATS

El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser
uniforme en tota la superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha
de ser suficient per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves
prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i,
eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de
l'aigua entre les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat
amb silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació: <= 20 m2
Distància entre junts de dilatació:
- Parament interior: <= 8 m
- Parament exterior: <= 3 m
Amplària dels junts de dilatació: >= 10 mm
Gruix del morter:
- Morter: 10-15 mm
- Morter adhesiu: 2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del revestiment han de ser rectes.
Amplària dels junts:
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada: >= 1
mm
- Rajola comuna d'elaboració manual: >= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor:
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres: ± 2 mm/2 m
- Rajola comuna d'elaboració manual: ± 4 mm/2 m
- Amplària junts:
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:
- Parament interior ± 0,5 mm
- Parament exterior ± 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual: ± 2 mm
- Rajola refractaria o gres: ± 1 mm
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m

E821 - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA NATURAL

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
L'amplària del junt ha de ser constant.
El fons i les cares del junt han de ser nets i secs, per la col·locació de la placa
de poliestirè, no han de tenir matèries estranyes (pols, greixos, oli, etc.).
REBLERT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ:
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
REBLERT AMB CORDÓ DE POLIETILÈ:
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
No s'han d'aplicar, a sobre del cordó, materials amb temperatures superiors als 70°C.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REBLERT AMB CORDÓ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
REBLERT AMB PLACA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E8 - REVESTIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8215HN19,E8210HN16.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o
exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.
S'han considerat els revestiments següents:
- Revestiment realitzat amb rajola ceràmica comuna d'elaboració mecànica o manual.
S'han considerat els morters següents:
- Morter adhesiu
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la
planor i l'aplomat previstos.
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CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C,
la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el
treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les
darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure
de sals solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant.
S'ha d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície
amb una aplanadora dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden
repicar abans.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua
del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.

- Protecció i cura del formigó fresc
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser de més de 5 m. El junts
han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de
deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han
d'estar reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els
junts de retracció.
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament al parament.
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Rejuntat dels junts.
- Neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar
el revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
errors d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques
d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del
CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
errors d'execució.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del
formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

E9 - PAVIMENTS
E9D -

PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES

E9D1 - PAVIMENTS DE RAJOLA DE CERÀMICA NATURAL

E9 - PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E93 - SOLERES I RECRESCUDES

E9D1HN12.

E936 - SOLERES DE FORMIGÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E936HN08,E936HN04.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de solera amb formigó vibrat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Colꞏlocació del formigó
- Execució de junts de formigonat
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Formació de paviment de rajoles o de toves de ceràmica natural.
S'han considerat els paviments següents:
- Paviment de rajola ceràmica fina col·locada a truc de maceta amb morter
- Paviment de toves ceràmiques mecàniques o manuals, col·locades a truc de maceta amb
morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Humectació de la superfície
- Reblert dels junts
- Neteja de paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
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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.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
RAJOLA CERÀMICA:
Les peces s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el
perímetre.
Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 1 mm
TOVES:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm
en el perímetre.
Els junts han de quedar reblerts amb morter de ciment.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts:
- Toves mecàniques: ± 1 mm
- Toves manuals: ± 2 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua
del morter.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles
diferències de tonalitat.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de
2,5 cm de gruix.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el
que indiqui la DT.
RAJOLA:
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la
beurada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9 - PAVIMENTS
E9D -
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter
adhesiu.
S'han considerat les següents col·locacions:
- A truc de maceta
- A estesa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació a truc de maceta:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
- Reblert dels junts
Col·locació a l'estesa:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces del paviment
- Assentament de les peces col·locades
- Reblert dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni
d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm
en el perímetre.
Els junts s'han de reblir amb morter.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 2 mm
COL·LOCAT A ESTESA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en
el perímetre.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb
colorants.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 0,5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i seca.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles
diferències de tonalitat.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons
les instruccions del fabricant.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i
s'han de collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els
junts.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el
que indiqui la DT.

E9DB - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9DBHN11,E9DB1437.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament.
- Replanteig de l'especejament.
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu.
- Reblert dels junts.
- Neteja del paviment.
- Inspecció visual de l'unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar
el paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a
càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques
d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
errors d'execució.

E9 - PAVIMENTS
E9D -

PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES COMPLEX ESPORTIU DE L'HOSPITALET NORD

CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni
d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm
en el perímetre.
Els junts s'han de reblir amb morter.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 2 mm
COL·LOCAT A ESTESA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en
el perímetre.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb
colorants.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 0,5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i seca.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles
diferències de tonalitat.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons
les instruccions del fabricant.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i
s'han de collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els
junts.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el
que indiqui la DT.

E9DC - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9DCHN06.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter
adhesiu.
S'han considerat les següents col·locacions:
- A truc de maceta
- A estesa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació a truc de maceta:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
- Reblert dels junts
Col·locació a l'estesa:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces del paviment
- Assentament de les peces col·locades
- Reblert dels junts amb beurada de ciment

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament.
- Replanteig de l'especejament.
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu.
- Reblert dels junts.
- Neteja del paviment.
- Inspecció visual de l'unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar
el paviment.

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES COMPLEX ESPORTIU DE L'HOSPITALET NORD

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES COMPLEX ESPORTIU DE L'HOSPITALET NORD

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a
càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques
d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
errors d'execució.

- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que
comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).

E9 - PAVIMENTS
E9G -

PAVIMENTS DE FORMIGÓ

E9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9 - PAVIMENTS
E9U -

SÒCOLS

E9U3 - SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA

E9G11JM1.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

E9U341AY.

Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'armadura, si és el cas
- Col·locació i vibratge del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no
superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una
amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix
del paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements
constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb
poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar
que coincideixin amb els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de
l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: ± 10% del gruix
- Nivell: ± 10 mm
- Planor:
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin
segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha
de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
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Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu o adhesiu especial.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces amb morter adhesiu o adhesiu especial
- Col·locació de la beurada
- Neteja del sòcol acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de
formar una superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb
colorants.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.
Si un cop fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina
feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del
fabricant.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles
diferències de tonalitat.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La bonera de fosa, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el
paviment.
La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm
MORRIÓ:
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments
indicats pel fabricant.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%

ED - INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
ED5 -

DRENATGES

ED51 - BONERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED51HN06.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua
superficial dels paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Bonera col·locada amb morter
- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent
- Morrió col·locat amb morter
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
L'execució de les boneres per l'evacuació sifònica s'ha d'ajustar al que indiqui la
DT
Elements col·locats amb morter:
- Replanteig
- Col·locació caixa de la bonera
- Execució de les unions amb els tubs
- Fixació de la bonera amb morter
- Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
Elements adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
- Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
Elements fixats mecànicament:
- Replanteig de l'element
- Col·locació caixa de la bonera
- Fixació d'acord amb DT
- Col·locació reixa
- Retirada de l'obra de restes d'embalatge, material sobrant, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
En el cas de les boneres per al sistema d'evacuació sifònic cal que tots els elements
s'instal·lin d'acord amb la DT.
BONERA:
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant
pressió mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El
impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la
bonera, amb els procediments indicats pel fabricant.
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre
la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.
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CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests
supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar
adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de
la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar
l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
BONERA PER A SISTEMA D'EVACUACIÓ SIFÒNIC:
L'execució per a aquest tipus de sistema ha de realitzar-se seguint estrictament el
que indiqui la DT
Les cassoletes han d'estar situades en els punts baixos de la coberta per permetre un
flux eficient d'aigua cap a elles.
La bonera i en particular la seva reixeta protectora han d'estar protegits de les
càrregues i de l'entrada de residus durant el procés d'instal·lació del sistema.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de
la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BONERA:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
MORRIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EE - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEM -

VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ

EEM3 - VENTILADORS-EXTRACTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEM3HN09.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instal·lats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Encastats
- Muntats a la finestra
- Muntats en conducte
- Muntats en teulada
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Extractors muntats a la finestra:
- Col·locació del bastiment en el forat del vidre corresponent
- Fixació de l'extractor al bastiment
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
Extractors encastats a la paret:
- Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
Extractors muntats en conducte:
- Muntat de l'extractor en el tub
- Connexió de la xarxa elèctrica
- Prova de servei
Extractors de teulada:
- Col·locació de l'extractor o dels accessoris de transició en l'orifici corresponent
- Fixació de l'extractor a l'extrem del tub o a l'accessori de transició corresponent
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió
disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar, també, que el sentit de gir és el que
li correspon.
La distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de ser
superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega.
EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA:
L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre
el marc i el bastiment que se subministra juntament amb l'extractor.
EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET:
L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs,
aprofitant els forats que hi ha en el marc de l'extractor.
EXTRACTOR MUNTAT EN TUB:
En els extractors muntats en tubs, s'han d'instal·lar un tram de conducte rectilini
entre la boca i la derivació o bifurcació de longitud igual a la longitud eficaç. Els
canvis de secció dels tubs s'han de realitzar a una distància de la boca igual o
superior al de la distància eficaç.
EXTRACTOR DE TEULADA:
El conducte instal·lat ha de tenir el mateix diàmetre que la boca d'aspiració de
l'extractor.
És recomanable la instal·lació dels extractors de teulada per sota de la línia del
carener.

- Control de la situació dels ventiladors
- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Actuació elements de control (si n'hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol,
de garanties a la venda de béns de consum.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control específic dels ventiladors:
- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat
(m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que
sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

por

el

que

se

aprueba

el

Reglamento

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la
instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que
l'exigida al ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
K-

PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K214HN02,K214HN03,K214HNT2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre
camió.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat,
classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició
original.
S'han considerat els tipus següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
- Fusta
- Fosa
- Acer
- Morter
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació de l'element a tractar
- Resistència al tractament
- Dificultat d'accés a l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàlꞏlics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatges:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de las seva posició
- Colꞏlocació de cindris o apuntalaments, si cal
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en
funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador,
reutilització, eliminació en obra, etc.).
DESMUNTATGE:
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs
escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on
s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al
mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements
resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte,
per la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones
de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària
és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura
per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport
de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'EDIFICACIONS:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc
i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA,
ENDERROC DE MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA,
ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA,
DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE
VOLTA CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA,
DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I
OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K218A210,K218HN21,K21835HN.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb càrrega
manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un
abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat,
classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició
original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instalꞏlacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i carrega de
runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàlꞏlic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o
contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de València sobre paraments, per a la seva posterior restauració i
muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i carrega de
runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàlꞏlics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació de l'element a tractar
- Resistència al tractament
- Dificultat d'accés a l'element a tractar
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- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements
resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte,
per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària
és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura
per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS O
SOSTRES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES COMPLEX ESPORTIU DE L'HOSPITALET NORD

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instalꞏlació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells
d'instalꞏlació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones
de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport
de productes de construcció.

K2194421,K219HN21.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat,
classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició
original.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada colꞏlocada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots colꞏlocats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació de l'element a tractar
- Resistència al tractament
- Dificultat d'accés a l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador,
reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està colꞏlocat, sense afectar
la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i
elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT,
ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21G - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on
s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21G1MA1,K21G1MA2,K21G1MA3,K21G1MA4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de
nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o
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d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i
dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que
indica la DT, descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es
el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre
lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge
disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge,
aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar
(grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta
d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar
convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui
en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir
i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin
puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la
DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega
de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en
el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent
de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per
la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials
diversos. El sistema de neteja a utilitzar dependrà del tipus de pedra, del seu estat
de conservació i de la naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar.
S'han considerat els tipus de neteja següents:
- Sistemes a base d'aigua:
- Aigua nebulitzada
- Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments
murals d'interès històric-artístic)
- Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històricartístic)
- Apòsits aquosos amb materials absorvents
- Sistemes a base de detergents o productes químics:
- Agents quelants en suspensió en un gel
- Resines d'intercanvi iònic
- Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants.
- Sistemes abrasius
- Sistemes manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a netejar
- Protecció de la resta de la façana
- Execució de les operacions pròpies de la neteja
- Repàs i neteja final
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les
unitats d'obra on intervenen conservadors-restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
CONDICIONS GENERALS:
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades,
tacades o amb decoloracions. No ha de quedar alterada la textura superficial del
parament.
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per
la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

K4 - ESTRUCTURES
K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
K45R - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K45RHN35,K45RHN19,K45RHN31,K45RHN22,K45RHN23,K45RHN24,K45RHN25,K45RHN26,K45RHN27,K45R
U510,K45RHM38,K45RHN28,K45RHN29.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior
als 50 km/h i sense pluja.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la

Martí Cabestany i Puértolas, Arquitecte C/ Craywinckel 22, 2on 08022 Barcelona 932 217 377 marti@marticabestany.com

Martí Cabestany i Puértolas, Arquitecte C/ Craywinckel 22, 2on 08022 Barcelona 932 217 377 marti@marticabestany.com

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES COMPLEX ESPORTIU DE L'HOSPITALET NORD

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES COMPLEX ESPORTIU DE L'HOSPITALET NORD

feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de
gelada ni quan hi hagi perill de migració de sals a la superfície o formació de
taques.
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que
deixi el material net sense deteriorar immediata o posteriorment l'estructura interna
del suport sobre el que s'aplica.
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la
façana per veure l'efecte de la neteja sobre el material.
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els
elements més dèbils de la façana o els que no es netegen.
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que
l'element a netejar
Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt poroses o molt
deteriorades.
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del
fabricant i l'autorització de la DF.
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de
l'àrea a netejar.

- Neteja i preparació de la zona de treball
- Replanteig de la posició dels ancoratges
- Perforació dels suports
- Colꞏlocació de l'ancoratge i fixació del mateix amb el cargol
Ancoratge amb tac químic:
- Neteja i preparació de la zona de treball
- Replanteig de la posició dels ancoratges
- Perforació dels suports
- Introducció de l'ampolla de resines
- Colꞏlocació de l'ancoratge, recollida de les resines sobrants

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ
SALS SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

ANCORATGE AMB RODONS:
Els rodons han d'estar disposat, als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF.
Si es possible, cal evitar que els extrems dels ancoratges estiguin a una mateixa alineació, per evitar una nova
línia de fractura.
Els ancoratges han d'estar fixats a les pedres. Mai als junts.
Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra utilitzada.
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic.
ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC:
Ha d'estar situat als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF.
Cal verificar que el suport te la resistència suficient per assolir les càrregues previstes.
En fàbriques de maons o de pedra, no s'han de situar les perforacions a prop dels junts.
Els paraments han d'estar nets de la pols de la perforació i de les restes de morter si es el cas.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del
temps màxim establert.
Els paraments on es colꞏloqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

K4 - ESTRUCTURES
K4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
K4ZW - ANCORATGES PER A ESTRUCTURES

ANCORATGE AMB RODÓ D'ACER INOXIDABLE O BRONZE:
m de llargària, realment executada d'acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K4ZWHN24,K4ZWHN25.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica ceràmica, com ara parets, voltes o arcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Ancoratge sobre fàbrica de pedra, mitjançant rodó d'acer inoxidable o bronze, introduït en el forat practicat sobre
el suport i reblert posterior amb resina epoxi
- Ancoratge amb tac d'acer inoxidable, volandera i femella, sobre suport d'obra ceràmica formigó o pedra
- Ancoratge amb tac químic amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i ampolla d'adhesiu, sobre suport
d'obra de fàbrica de maó massís
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Ancoratge amb rodons
- Neteja i preparació de la zona de treball
- Replanteig de la posició dels ancoratges
- Perforació dels ancoratges
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats
- Colꞏlocació de l'ancoratge, recollida del morter sobrant, i falcat provisional
- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments
Ancoratge amb tac d'acer inoxidable:

K78 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS
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K786 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTERS ESPECIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K786HN05.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions realitzades amb la finalitat de no permetre la penetració d'aigua a través
dels elements constructius, mitjançant morters especials.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Revestiment de parament amb morter impermeabilitzant
- Segellat de vies d'aigua amb morters d'adormiment extraràpid
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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Impermeabilització de parament:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
Segellat instantàni:
- Neteja i preparació de la superfície
- Aplicació successiva amb les capes necessàries, del producte
CONDICIONS GENERALS:
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir
tota la superfície a impermeabilitzar.
Ha de quedar ben adherit al suport.
El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
S'han de respectar els junts estructurals.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Les cantonades i els racons han de quedar en forma de mitja canya de 5x5 cm.
Cavalcament de les capes en els acords: >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 10 mm/m

formigó i una segona capa sobre el formigó fresc.
SEGELLAT INSTANTÀNI:
El producte s'ha d'aplicar prement amb força sobre la zona a taponar.
El segellat s'executarà en tantes mans com siguin necessaries fins aconseguir el tall
de la via d'aigua.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
SEGELLAT INSTANTÀNI:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits establerts pel
fabricant, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop
executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i
s'han de refer les parts afectades.
Els parament d'aplicació ha d'estar endurit, ha de ser net, no ha de tenir materials
estranys que dificultin l'adherència (sals, olis, pols, brutícia, restes d'un
revestiment anterior, etc.).
La capa no s'estendrà fins que s'hagis comprovat que la superfícies de suport té les
condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes. Si la
superfícies de suport presenta defectes que excedeixen dels tolerables, aquests es
corregiran abans d'executar la partida d'obra.
Si el suport es massa llis o poc absorbent, s'ha de fer un tractament previ per tal
de deixar-lo més porós amb la finalitat de garantir l'adherència del morter.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
La base tindrà l'humitat suficient abans de començar a aplicar el producte.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del
fabricant i l'autorització de la DF.
La capa de cobertura s'executarà en tantes mans com ho requereixi el producte que
s'utilitza.
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat
pel fabricant.
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a
fora de l'àrea a impermeabilitzar.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a
tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
Queden prohibits els treballs sobre la superfícies tractada fins el curat total del
morter.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar
l'adormiment.
L'abocament i aplicació del morter, es faran evitant segregacions dels components i
la contaminació de la mescla.
Durant el curat del morter es controlarà la humitat del mateix per evitar una
dessecació excessivament ràpida. S'admet l'ús de làmines o productes de curat sempre
i quan l'ús d'aquests productes tingui la conformitat del fabricant del morter.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR:
El suport no ha de contenir substàncies que impedeixin la penetració dels cristalls
que es formen (resines sintètiques, hidrofugants, filmògens, etc.).
En la col·locació en pols sobre llosa de formigó, s'ha d'aplicar una primera capa
sobre el formigó de neteja, amb l'armadura ja col·locada, abans de l'abocada del
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
m2 de superfície realment executada, mesurada d'acord amb les especificacions de la
DT
Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les singularitats de la construcció.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a les
tolerables.
No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la
superfície.
SEGELLAT INSTANTÀNI:
dm3 de volum necessari mesurat segons les especificacions de la DT
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i les feines
necessàries per a la completa finalització.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

K8 - REVESTIMENTS
K84 - CELS RASOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K8415A12.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del
sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats
al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques d'escaiola
- Plaques de fibres minerals o vegetals
- Plaques de guix laminat i transformats
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques
- Làmel·les de PVC o metàl·liques
- Plaques de fusta
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells,
eixos de la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió
dels perfils de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de
suports, segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu
CONDICIONS GENERALS:
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o
planxes.
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El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el
material d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNEEN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o
lames, el constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la
compatibilitat entre els sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o
acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins
dels límits de resistència del sistema de suports.
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar
muntades ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils
principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2
placa. El recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser
més gran de 10 mm.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces
esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços
sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura
independent de la del cel ras.
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc,
no superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les
perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la
mida màxima i la posició relativa de la perforació.
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que
han de donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir
les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel
fabricant i la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor:
- 2 mm/m
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció
- Nivell: ± 5 mm
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot
el perímetre.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han
d'estar segellats degudament amb màstic per a junts.
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils
de l'entramat sigui l'exigida.

reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras,
corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc
al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura
superior a 7º.
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui
associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats
(revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.)
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa
del cel ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran
(llosa de formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,
estructures de
fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar
les fixacions superior i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la
mida i la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums,

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts
de suspensió.
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures
existents. Es pot fer validant la documentació aportada pel fabricant de la
fixació, o fent assaigs de càrrega.
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la
neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el
procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell
d'acollament.
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i
suspensió de la resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la
trama, i les alineacions dels perfils vistos.
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques,
lames, etc.
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts
singulars.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar
el cel ras.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a
càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat
de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o
inserits en perforacions del cel ras.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
errors d'execució.
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MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065CH6C,B065HN09.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28
d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les
prescripcions de la EHE.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim,
la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó,
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i
relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques
especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les
dades que el subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de
cap altre tipus, excepte el fum de sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum
de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35%
del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2
de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat
oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307)
- Formigó armatCiments comuns (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de
mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3)
Classe del ciment: 32,5 N

Martí Cabestany i Puértolas, Arquitecte C/ Craywinckel 22, 2on 08022 Barcelona 932 217 377 marti@marticabestany.com

Martí Cabestany i Puértolas, Arquitecte C/ Craywinckel 22, 2on 08022 Barcelona 932 217 377 marti@marticabestany.com

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES COMPLEX ESPORTIU DE L'HOSPITALET NORD

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES COMPLEX ESPORTIU DE L'HOSPITALET NORD

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de
ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3
- Formigó armat: <= 0,65 kg/m3
- Formigó pretesat: <= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm

- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó

FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions d'amasat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i
sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin
alterar la composició original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 - MORTERS DE COMPRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B071HN33,B0711024H6C5,B0711013,B0711024,B071HN24,B071HN25,B071HN26,B071HN27,B0715100,B0717
000,B071HN28,B071HN29.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
- Morter d'anivellament
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma
una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i
horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures,
utilitzat per a la colꞏlocació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada
per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s’han de
barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius
orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu
enduriment resulta d’una reacció química, poden presentar-se en forma d’un o més components.
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D’adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
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- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTOS (C):
Característiques dels adhesius d’adormiment normal:
- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després de envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fundamentals:
- Adherència inicial (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fundamentals:
- Adherència inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació
epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i
superficials del lloc on es colꞏloqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS:
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment pòrtland i additiu plastificant
per a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a construir parets de maons.
Resistència a la compressió al cap de 28 dies: >= 8 N/mm2
Consistència (assentament al con d'Abrams): 17 cm
Percentatge de fins a la mescla seca (P): 20% <= P <= 10%
Toleràncies:
- Consistència (assentament al con d'Abrams): ± 20 mm
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta
resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas),
per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d’us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor

que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al
valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada
per el fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en
pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d’us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d’aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat
pel laboratori notificat
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol
- Instruccions d’us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a
ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d’aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d’aplicació
MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
Morters dissenyats:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per
l’organisme d’inspecció

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES COMPLEX ESPORTIU DE L'HOSPITALET NORD

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES COMPLEX ESPORTIU DE L'HOSPITALET NORD

Morters prescrits:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d’us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d’unió (adhesió)
- Absorció d’aigua
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius

orgànics, que en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres
existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb
acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a
resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a
forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a
resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets
situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i
càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en
dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta
per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics
i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden
presentar-se en forma d'un o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius
en dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 - MORTERS DE COMPRA
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B071HN33,B0711024H6C5,B0711013,B0711024,B071HN24,B071HN25,B071HN26,B071HN27,B0715100,B0717
000,B071HN28,B071HN29.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una
resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i
la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha
de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de
sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la
reparació i regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions
o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars,
envans) com a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del
granulat menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat
(endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència
a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components
de la mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats
porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les
disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:
Classe segons UNE-EN
13501-1

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN
12004/A1:2002
Adhesivos
para
baldosas
cerámicas.
Definiciones
y
especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2:
Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES
CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el
moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat
desprès de fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les
propietats especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es
fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les
proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua

Martí Cabestany i Puértolas, Arquitecte C/ Craywinckel 22, 2on 08022 Barcelona 932 217 377 marti@marticabestany.com

Martí Cabestany i Puértolas, Arquitecte C/ Craywinckel 22, 2on 08022 Barcelona 932 217 377 marti@marticabestany.com

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb
el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions
inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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-

- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
MÈTODE DE ¦
GRUP I
¦
GRUP IIa
¦
GRUP IIb
¦
GRUP III
¦
¦ FABRICACIÓ ¦
E<=3%
¦ 3%<E<=6%
¦
6%<E<=10%
¦
E>10%
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
A
¦ Grup AI
¦ Grup AIIa-1
¦ Grup AIIb-1 ¦ Grup AIII
¦
¦ EXTRUÏDES
¦ E<=3%
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------¦---------------¦
¦
¦
¦
¦ Grup AIIa-2
¦ Grup AIIb-2 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
B
¦ Grup BI-a
¦ Grup BIIa
¦ Grup BIIb
¦ Grup BIII
¦
¦ PREMSADES
¦
E<=0,5%
¦
¦
¦
¦
¦
EN SEC
¦-------------¦
¦
¦
¦
¦
¦ Grup BI-b
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 0,5%<E<=3% ¦
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si s'aprecia
un so agut en ser colpejada i un color uniforme en fracturar-se.
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig
reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de
105°C) en més d'un 5%, ni han de provocar més escrostaments dels admesos un cop
s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
Eflorescències: Sense eflorescències
Fissures: No s'han d'admetre
Exfoliacions i laminacions: No s'han d'admetre
Gruix mínim:
+---------------------------------------+
¦Peça ¦
Mides
¦ Gruix mínim ¦
¦------¦------------------¦-------------¦
¦Cairó ¦
¦
1
cm
¦
¦Tova ¦ 30x30 o 30x35 cm ¦
2,5 cm
¦
¦
¦ 35x35 cm
¦
3
cm
¦
¦
¦ 40x40 cm
¦
4,5 cm
¦
¦
¦ 45x45 o 50x50 cm ¦
5
cm
¦
+---------------------------------------+
ELABORACIÓ MANUAL:
Succió d'aigua: <= 0,05 g/cm2 x min
Absorció d'aigua: <= 20%
Toleràncies de llargària, amplària i gruix:
+--------------------------------------------------+
¦ Mides nominals ¦ Llargària ¦ Amplària ¦ Gruix
¦
¦----------------¦-----------¦----------¦----------¦
¦
14x14 cm
¦ ± 5 mm
¦
¦ ± 3 mm
¦
¦
15x15 cm
¦ ± 5 mm
¦
¦ ± 3 mm
¦
¦
20x20 cm
¦ ± 6 mm
¦
¦ ± 3 mm
¦
¦
25x25 cm
¦ ± 7 mm
¦
¦ ± 3 mm
¦
¦
30x30 cm
¦ ± 8 mm
¦
¦ ± 4,5 mm ¦
¦
35x20 cm
¦ ± 9 mm
¦ ± 6 mm ¦ ± 4,5 mm ¦
¦
35x35 cm
¦ ± 9 mm
¦
¦ ± 5 mm
¦
¦
40x40 cm
¦ ± 10 mm ¦
¦ ± 6,5 mm ¦
¦
45x45 cm
¦ ± 11 mm ¦
¦ ± 7 mm
¦
¦
50x50 cm
¦ ± 12 mm ¦
¦ ± 7 mm
¦
¦
28x14 cm
¦ ± 8 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦
29x14 cm
¦ ± 8 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦
1cm de gruix ¦
¦
¦ ± 3 mm
¦
¦
2cm de gruix ¦
¦
¦ ± 4 mm
¦
+--------------------------------------------------+
ELABORACIÓ MECÀNICA:
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin
afectar l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:
- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen
- Marcat corresponent a la primera qualitat.
- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la
classificació, quan sigui aplicable.

Densitat
Conductivitat tèrmica
Durabilitat
Mida màxima del granulat
Temps obert o temps de correcció
Reacció davant el foc
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT,
REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de
qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es
comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 10154, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir
la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la
UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE
PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia
del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les
especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el
coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest
coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0FG - RAJOLES, CAIRONS I TOVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FGHM12,B0FGHN20,B0FGHN13,B0FGHN17,B0FGB172.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces per a revestiments de sòls, de poc gruix, obtingudes per un procés
d'emmotllament manual o mecànic, i posterior cocció d'una pasta argilosa i
eventualment, d'altres materies.
S'han considerat els següents tipus de peces:
- Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i de mides entre 19x19 fins a 37x37 cm
- Rajola ceràmica fina de forma rectangular i de mides compreses entre 7,5x7,5 fins a
28x14 cm i 1 cm de gruix aproximadament
- Rajola ceràmica fina de forma hexagonal o curvilínia, des de 100 peces/m2 fins a 30
peces/m2
- Cairó d'elaboració manual o mecànica de mides entre 14x14 i 25x25 cm
- Tova d'elaboració manual o mecànica de mides entre 30x30 cm i 50x50 cm
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua
(E):
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- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular
- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)
Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-3): <= 10%
Resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4): >= 8 N/mm2
Duresa al ratllat de la superfície (Escala Mohs UNE 67101/1M): >= 4
Toleràncies:
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
Característiques essencials:
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:
- Reacció al foc: A1
- Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3):
-.Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
-.Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a1: si gruix >=7,5mm mínim 950N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm mínim 800N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-b1: >=900N
- Grup AII-b2: >=750N
- Grup AIII: >=600N
- Coeficient de fricció: El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:
- Coeficient de fricció: (per a zones peatonals): El fabricant declararà el
mètode d'assaig utilitzat.
- Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3):
-.Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
-.Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a1: si gruix >=7,5mm mínim 950N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm mínim 800N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-b1: >=900N
- Grup AII-b2: >=750N
- Grup AIII: >=600N
- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant
declararà el mètode d'assaig utilitzat
- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb ISO 10545-12

assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 2000/605/CE),
- Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de
circulació peatonal i vehicular,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a
usos no subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies
perilloses,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors,
subjectes a reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos
subjectes a requisits de seguretat durant l'ús:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat
amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28
de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:
- Referència a la norma UNE-EN 14411
- Nom o marca del fabricant
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Classificació del producte i usos finals previstos.
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les
especificacions tècniques.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en
contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin
modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES (ELABORACIÓ MECÀNICA):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors,
subjectes a reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. ***
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE),
- Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de
Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ELABORACIÓ MECÀNICA:
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y
marcado.
ELABORACIÓ MANUAL:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A6 - TACS I VISOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A6HN28,B0A6HN29.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència
química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els següents tipus:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàlꞏlica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i
tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
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TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de
l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C : 20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm

Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici, fundents i
colorants, cuita.
S'han considerat les peces següents:
- Rajola de València (premsada i esmaltada)
- Rajola de gres extruït esmaltat o sense esmaltar
- Rajola de gres porcellànic (premsat)
- Rajola de gres premsat esmaltat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i la cara
vista plana.
Aspecte superficial: peces sense defectes visibles (UNE_EN ISO 10545-2 ): >= 95%
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):
- Rajoles de valència (ceràmica premsada): >= 15 N/mm2
- Rajoles de gres extruït: >= 20 N/mm2
- Rajoles de gres premsat: >= 27,5 N/mm2
Duresa a les ratllades (UNE 67101):

- Rajola de valència: >= 3
- Rajola ceràmica per a paviments: >= 5
- Gres esmaltat: >= 5
- Gres sense esmaltar: >= 6
Resistència als productes de neteja i als additius per a aigües de piscines:
- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat: >= classe B (UNE_EN ISO 10545-14)
- Rajola de gres sense esmaltar: >= classe C (UNE_EN ISO 10545-13)
Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14):
- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat: >= classe 2
Resistència a l'abrasió:
+--------------------------------------------------------------+
¦
Rajola
¦ Tipus ¦Resistència a l'abrasió¦
¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦
¦
¦ 1 ¦ >= classe IV
¦
¦Rajola de ceràmica
¦ 2 ¦ >= classe III
¦
¦esmaltada
¦ 3 ¦ >= classe II
¦
¦(UNE_EN_ISO 10545-7)
¦ 4 ¦ >= classe I
¦
¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦
¦
¦ 1 ¦ >= classe IV
¦
¦Rajola de gres
¦ 2 ¦ >= classe III
¦
¦esmaltat
¦ 3 ¦ >= classe II
¦
¦(UNE_EN_ISO 10545-7)
¦ 4 ¦ >= classe I
¦
¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦
¦Rajola de gres sense
¦Premsat ¦ <= 205 mm3
¦
¦esmaltar (UNE_EN ISO 10545-6)¦extruït ¦ <= 300 mm3
¦
+--------------------------------------------------------------+
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):
- Rajola de València (ceràmica premsada): 10-20%
- Gres premsat: <= 1,5%
- Gres extruït: <= 3%
Coeficient de dilatació tèrmica lineal (UNE_EN ISO 10545-8):
- Rajola de valència (ceràmica premsada): <= 9 x 10 E -6°C
- Gres premsat: <= 9 x 10 E -6°C
- Gres extruït: 5 x 10 E -6°C <= 13 x 10 E -6°C
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
RAJOLES DE VALÈNCIA (CERÀMICA PREMSADA):
Toleràncies:
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- Costat <= 12 cm: ± 0,75%
- Costat > 12 cm: ± 0,5%
- Gruix:
- 46 - 400 peces/m2: ± 0,5 mm
- 16 - 45 peces/m2: ± 0,6 mm
- <= 15 peces/m2: ± 0,7 mm
- Rectitud de costats: ± 0,3%
- Planor: + 0,5%, - 0,3%
- Ortogonalitat: ± 0,5%
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.
RAJOLA DE GRES PREMSAT:
Toleràncies:
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- 15 - 25 peces/m2: ± 0,6%
- 26 - 45 peces/m2: ± 0,75%
- 46 - 115 peces/m2: ± 1%
- Gruix:
- 15 - 45 peces/m2: ± 5%
- 46 - 400 peces/m2: ± 10%
- Rectitud de costats:
- 15 - 115 peces/m2: ± 5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 0,75%
- Planor:
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,6%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
- Ortogonalitat:
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,6%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta
colꞏlocació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0FH - RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FHHN01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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RAJOLES DE GRES EXTRUÏT:
Toleràncies:
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.

Làmina termoplàstica de policlorur de vinil plastificat, amb o sense armadura.
S'han considerat els tipus de làmines següents:
- Làmina no resistent a l'intempèrie, sense armadura, o amb armadura de fibra de
vidre
- Làmina resistent a l'intempèrie, sense armadura, o amb armadura de fibra de vidre,
o de malla de polièster
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de
ser rectes.
Ha de ser impermeable a l'aigua.
S'ha de poder soldar pels procediments habituals (aire calent, alta freqüència,
dissolvents, etc).

Incompatibilitats: No s'ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis,
greixos o productes que continguin dissolvents o d'altres materials que provoquin la
migració dels plastificants del PVC. La làmina no resistent a la intèmperie no s'han
d'exposar als raigs solars.
En les làmines de dos components, les diferents capes han d'estar solidament
adherides. Han de tenir una resistència adequada a la deslaminació.
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el
seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B): Ha de complir
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat pel fabricant
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): ± 30%
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):
>= valor declarat pel fabricant
per les direccions transversal i longitudinal de la làmina
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5): <= temperatura de doblegat en fred
declarada pel fabricant
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):
>= valor declarat pel
fabricant
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir
- Durabilitat (UNE-EN 1297): Ha de complir
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.
Toleràncies:
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%
- Llargària (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%
- Amplària (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%
- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 50 mm
- Planor (UNE-EN 1848-2): ± 10 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491)
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492)
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)
- Làmines per a la construcció d'embassaments i preses (UNE-EN 13361)
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el
seu cas:
- Característiques essencials:
- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)
- Durabilitat:
- Oxidació (UNE-EN 14575)
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)
- Característiques complementàries:
- Resistència a l'esquinçament (ISO 34)
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)
- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Gruix (UNE-EN 1849-2)
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)
- Allargament (ISO/R 527-66)
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)
- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en
túnels i obres subterrànies:
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resistència química (UNE-EN 14414)
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines
d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:

Martí Cabestany i Puértolas, Arquitecte C/ Craywinckel 22, 2on 08022 Barcelona 932 217 377 marti@marticabestany.com

Martí Cabestany i Puértolas, Arquitecte C/ Craywinckel 22, 2on 08022 Barcelona 932 217 377 marti@marticabestany.com

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en caixes. Les peces i/o l'embalatge han d'estar marcats amb les indicacions
següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Primera qualitat
- Denominació i designació segons normativa vigent
- Dimensions nominals
- Acabat superficial:
- UGL sense esmaltar
- GL esmaltades
- Propietats higrotèrmiques (segons l’article 4.1 del DB HE1)
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RAJOLES DE VALÈNCIA (CERÀMICA PREMSADA):
*UNE 67159:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E >10% (Grupo BIII).
*UNE 67159/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E> 10%. (Grupo BIII).
RAJOLA DE GRES PREMSAT:
*UNE 67176:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E menor igual 3%) Grupo
B I.
*UNE 67176/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E<= 3%). Grupo BI.
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT:
*UNE 67121:1985 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%) grupo A1.
*UNE 67121:1986 ERR Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%)-Grupo
A1.
*UNE 67121/1M:1992 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua. (E<= 3%). (Grupo A1).

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B74 - LÀMINES DE PVC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7422HN1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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- Reacció al foc
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o
sòlids:
- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o
sòlids, o per embassaments i preses:
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors per a residus líquids
o sòlids, o per embassaments i preses:
- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)
- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per
a abocadors de residus líquids o sòlids:
- Durabilitat:
- Resistència química (UNE-EN 14414)
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per
a abocadors de residus líquids o sòlids o per embassaments i preses:
- Durabilitat:
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)
LÀMINA RESISTENT A LA INTEMPÈRIE:
El PVC flexible ha de tenir en la seva composició els additius adequats que li
confereixin resistència a la intempèrie i que evitin la migració dels plastificants
per l'acció dels raigs ultraviolats.
S'han de diferenciar clarament, pel color, de les làmines que no tenen tractament
protector.

- Indicació del tipus de PVC
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de
preparats perillosos
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de
producció en fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de
producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús
previst
- Informació sobre les característiques essencials
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant
ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:
- Estanquitat
- Resistència a la penetració d'arrels
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació
ultraviolada, altes temperatures i aigua
- Resistència a la fluència
- Estabilitat dimensional
- Envelliment tèrmic
- Flexibilitat a baixes temperatures
- Resistència a la càrrega estàtica
- Resistència a la càrrega dinàmica
- Allargament al trencament
- Resistència a la tracció
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a impermeabilització de cobertes:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc
exterior de Nivell o Classe: productes classe F roof,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de
Nivell o Classe: F:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc
exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una
etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la
limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la
limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES
GEOSINTÈTIQUES:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició
horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i
35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de
caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
UNE-EN 13361:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la
construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como
membranas de impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y
obras subterráneas.
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la
construcción de vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o
recintos de confinamiento secundario.
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la
construcción de obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS
DE
MARCATGE
I
CONTROL
DE
LA
DOCUMENTACIÓ
EN
LÀMINES
PER
A
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma
clara i ben visible la informació següent:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
- Identificació del producte
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
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- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de
producció en fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de
producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del
CTE:
- Sistema 2+: Declaració de prestacions
OPERACIONS DE CONTROL EN MEMBRANES:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials
són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat
en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents
al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de
control de recepció si ho creu convenient.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les
comprovacions següents:
- Determinació de les característiques geomètriques sobre un 10% dels rotllos rebuts
en cada subministrament.
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de
l'obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques,
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori
acreditat:
- Plegabilitat
- Migració de plastificants
- Envelliment artificial accelerat
- Resistència a la percussió
- Resistència a la tracció i allargament fins el trencament
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec
del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. La presa de mostres del
material es realitzarà d'acord amb la norma UNE-EN 13956, segons el tipus de làmina.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades
i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es
garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del
mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle
corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen
les irregularitats, fins al 100% del subministrament.
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B75 - PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS
B755 - MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B755HN35.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius que donen com a resultat un
material adequat per a la impermeabilització del suport sobre el qual s'aplica.
S'ha considerat els tipus següents en funció del sistema d'impermeabilització:
- Membrana rígida
- Membrana elàstica
- Penetració capil·lar
- Obturació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'aspecte ha de ser uniforme i ha de coincidir amb la descripció proporcionada pel
fabricant.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA:
Morter que un cop aplicat forma un revestiment protector continu sobre la superfície
del suport.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter amb sistema rígid: monocomponent de base ciment que un cop mesclat amb
aigua forma un revestiment rígid sobre el suport.
- Morter amb sistema elàstic: subministrat en dos components, el primer format per
una mescla en pols de base ciment amb additius, el segon es un component sintètic
en forma líquida, la mescla d'ambdós components dóna com a resultat un revestiment
impermeable elàstic que ha de ser capaç d'absorbir els moviments del suport sense
que apareguin fissures.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el
seu cas:
- Densitat en pols (EN ISO 2811-1 o EN ISO 2811-2):
± 3% del valor declarat pel
fabricant
- Identificació dels components: Ha de complir l'especificat a la Taula 2 de l'UNEEN 1504-2
- Vida útil de la mescla (EN ISO 9514): ± 15% del valor declarat pel fabricant
- Evolució de l'enduriment en 1, 3 i 7 dies (duresa Shore A o D, EN ISO 868): ± 3 u
del valor declarat pel fabricant als 7 dies
- Consistència de la mescla fresca (EN 1015-3): 20 mm o ± 15% del valor declarat
pel fabricant
- Contingut en aire (EN 1015-7): ± 2% del valor declarat pel fabricant
- Densitat aparent de la mescla fresca (EN 12190 i EN 1015-6):
± 5% del valor
declarat pel fabricant
- Traballabilitat (EN 13395-2): ± 15% del valor declarat pel fabricant
- Temps d'enduriment (EN 13294): ± 20% del valor declarat pel fabricant
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:
Classe segons UNE-EN
13501-1
- Retracció lineal, en sistemes rígids de gruix >= 3 mm (EN 12617-1): <= 0,3%
- Coeficient de dilatació tèrmica, en sistemes rígids de gruix >= 1 mm (EN 1770):
<= 30 x 10 E-06 K-1
- Assaig de tall per enreixat en provetes de formigó (EN ISO 2409): Ha de complir
l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2):
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- Classe I: < 5 m (permeable al vapor d'aigua)
- Classe II: < 50 m i <= 5 m
- Classe III: > 50 m (impermeable al vapor d'aigua)
- Absorció capil·lar i permeabilitat a l'aigua (EN 1062-3): < 0,1 kg/m2 x vh
- Adhesió després de la compatibilitat tèrmica, en aplicacions exteriors (EN 136871,2,3 i EN 1062-11): Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
- Resistència a la fissuració (EN 1062-7): Ha de complir l'especificat a la Taula 5
de l'UNE-EN 1504-2
- Assaig d'arrancament (EN 1542):
Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de
l'UNE-EN 1504-2
- Resistència al lliscament/derrapatge (EN 13036-4): Ha de complir l'especificat a
la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
- Envelliment artificial, en aplicacions exteriors (EN 1062-11):
Ha de complir
l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
- Comportament antiestàtic (EN 1081): Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de
l'UNE-EN 1504-2
- Adhesió al formigó humit (EN 13578): Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de
l'UNE-EN 1504-2
PENETRACIÓ CAPIL.LAR:
Producte que s'aplica sobre el formigó fresc, els components dels qual reaccionen amb
la humitat i en el procés d'enduriment, forma una xarxa de cristalls insolubles,
expansius i permanents que obturen la xarxa capil·lar del material.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el
seu cas:
- Densitat aparent en pols (ISO 2811)
- Resistència cicles gel-desgel (NBN 05203): sense deteriorament superficial
- Fondària de penetració de l'aigua sota pressió (UNE-EN 12390-8)
OBTURACIÓ:
Producte d'enduriment ultraràpid i elevada adherència apte per al taponament de vies
d'aigua, on no es pot aplicar un sistema de membrana impermeable.
Ha de ser resistent als cicles de gel-desgel.
Ha de ser compatible amb el formigó armat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb
el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions
inicials.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant.
- Quantitat, (massa o volum)
- Data de fabricació i vida mitja
- Referència del lot
- Diàmetre màxim dels àrids
- Instruccions per la mescla i l'aplicació
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el
moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat
desprès de fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Gruix de la capa o dotació, gruix del revestiment
- Temps obert
- Temps que cal esperar entre l'aplicació de les diferents capes, en el seu cas
- Temps que cal esperar des del l'aplicació fins a la posada en servei
- Àmbit d'aplicació: tipus de suports admesos, usos, pressions d'aigua
admissibles
- Apte per a aigua potable, en el seu cas
- Resistència a agents químics, en el seu cas
- Condicions d'emmagatzematge
- Especificacions de salubritat i seguretat
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA:
* UNE-EN 1504-2:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de
la conformidad. Parte 2: Sistemas de protección superficial para el hormigón.
MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR O MORTER D'OBTURACIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS
B7J2 - MATERIALS PER AL REBLERT DE JUNTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J2HN15.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cordó d'escuma de polietilè de cel·la tancada, de secció circular, de 6 a 50 mm de
diàmetre, obtingut per extrusió contínua.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Densitat aparent: aprox. 40 kg/m3
Resistència a la tracció longitudinal: >= 36 N/mm2
Resistència a la tracció transversal: >= 28 N/mm2
Allargament longitudinal: >= 13%
Allargament transversal: >= 7%
Absorció d'aigua: Nul·la
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 0,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines protegides per a evitar deformacions. L'embalatge ha de
portar la indicació del producte que conté.
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits del sol i les humitats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 -

MATERIALS PER A DRENATGES

BD51 - BUNERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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BD515HN2.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua de coberta.
S'han considerat els elements següents:
- Bunera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de
muntatge
- Bunera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm
- Bunera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La bunera de paret té una
boca d'entrada formant angle
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de galvanització (Sendzimir): >= 360 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
PEÇA DE PVC RÍGID:
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials.
Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3
Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 50 N/mm2
Allargament fins al trencament (UNE 53-114): >= 80%
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): >= 79°C
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114): <= 5%
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114): <= 10%
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114): 1500 cicles
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114): Ha de complir
Resistència als productes químics (DIN 16929): Ha de complir
BUNERA DE PVC RÍGID AMB TAPA:
La tapa ha d'anar fixada al cos de la bunera amb cargols protegits contra l'oxidació.
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament.
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament: >= 0,25 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre de la tapa:
- Diàmetre 110 – 125 mm: ± 1 mm
- Diàmetre 160 – 200 mm: ± 2 mm
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
La bunera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de
l'aigua.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials.
La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bunera.
Llargària:
- Bunera: 33 cm
- Bunera de paret: 34,5 cm
BUNERA DE FOSA:
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de l'aigua.
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement.
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o esquerdes, ni d'altres
defectes.
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn.
El recobriment ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BUNERA O MANIGUET:
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del fabricant.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.

PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados
a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
PECES DE FOSA:
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.
*ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron.
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BE - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEM -

VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ

BEM3 - VENTILADORS-EXTRACTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEM3HM10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Extractors de fums per a funcionar a pressió baixa amb corrent monofàsic.
Han d'estar formats per:
- Hèlix impulsora
- Motor elèctric
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El motor ha de tenir l'hèlix acoblada a l'eix i ha de quedar a l'interior del botó de
la mateixa.
En els extractors per a encastar allotjats, l'hèlix i el motor han d'anar allotjats
en un cos cilíndric, que ha de servir d'element de fixació de conjunt, amb una placa
frontal.
En els extractors tipus finestra, el motor i l'hèlix han d'anar allotjats en un marc
concèntric a l'hèlix juntament amb la caixa de connexió elèctrica.
En fer girar manualment l'hèlix, aquesta ha de girar suaument i concèntricament.
Característiques tècniques:
+-------------------+
¦ Cabal ¦ Potència ¦
¦ (m3/h)¦
(W)
¦
¦-------¦-----------¦
¦
100 ¦
<= 20
¦
¦
160 ¦
<= 35
¦
¦
250 ¦
<= 50
¦
¦
450 ¦
<= 40
¦
¦
600 ¦
<= 45
¦
¦
900 ¦
<= 65
¦
+-------------------+
Nivell sonor: <= 45 dB (A)
Material de construcció: Plàstic injectat
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats en capses de cartró.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

por

el

que

se

aprueba

el

Reglamento

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels
equips i materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips.
- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats en
projecte i estiguin identificades. Verificar:
- Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum,
velocitat motor, arrencada, tipus de proteccions elèctriques, secció de conductors,
tipus de conductor, regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió
acústica).
- Verificació de la documentació d'assaigs realitzats pel fabricant.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials
rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb
l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució
total o parcial del material rebut.

Arquitecte
Martí Cabestany i Puértolas

L’Hospitalet de Llobregat, maigl de 2020
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AMIDAMENTS
Obra
SubObra

1

Pàg.:
01
01

K2194421
Num.

m2

Text

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1

E9G11JM1

1,000

51,500

29,000

1.493,500 C#*D#*E#*F#

Piscina gran

-1,000

25,700

16,700

-429,190 C#*D#*E#*F#

Num.

4

Piscina petita

-1,000

16,700

8,300

-138,610 C#*D#*E#*F#

1

5

Vestidors

1,000

3,900

6,700

26,130 C#*D#*E#*F#

2

6

Perímetre vertical piscina gran
Perímetre vertical piscina petita

K219HN21
Num.

m2

Text

m2

Text

C

10,380 C#*D#*E#*F#

4

2,000

25,700

0,250

12,850 C#*D#*E#*F#

2,000

16,700

0,500

16,700 C#*D#*E#*F#

5

2,000

8,300

0,500

8,300 C#*D#*E#*F#

6

1.019,230

2,000

17,800

0,250

8,900 C#*D#*E#*F#

2,000

16,700

0,300

10,020 C#*D#*E#*F#

7

2,000

8,900

0,300

5,340 C#*D#*E#*F#

8

2,000

16,700

0,300

10,020 C#*D#*E#*F#

9

2,000

9,400

0,300

5,640 C#*D#*E#*F#

Perímetre vertical piscina petita

TOTAL AMIDAMENT

3

1,000

3,000

0,600

1,800 C#*D#*E#*F#

Num.

4

1,000

4,350

2,800

12,180 C#*D#*E#*F#

1

5

1,000

5,950

7,500

44,625 C#*D#*E#*F#

2

ZONA VAS PISCINA

3
4

Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Espai interior,
zona d'aigües.

5

Tipus

7

TOTAL AMIDAMENT

[C]

[D]

[E]

Unitats

Longitud

Ample

1,000

51,500

29,000

TOTAL Fórmula

Total

2

409,795

[F]

m2

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

Platja piscina

1,000

51,500

29,000

0,400

597,400 C#*D#*E#*F#

Vestidors

1,000

3,900

6,700

0,400

10,452 C#*D#*E#*F#

Vas piscina gran parets

2,000

25,700

2,000

0,400

41,120 C#*D#*E#*F#

2,000

17,300

2,000

0,400

27,680 C#*D#*E#*F#

2,000

16,700

1,000

0,400

13,360 C#*D#*E#*F#

2,000

8,900

1,000

0,400

7,120 C#*D#*E#*F#

C

Vas piscina petita parets

1.493,500 C#*D#*E#*F#
1.493,500

TOTAL AMIDAMENT
3

K45RHN31

m2

Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Tipus

Num.

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2

1,000

34,600

10,150

351,190 C#*D#*E#*F#

3

1,000

3,000

0,600

1,800 C#*D#*E#*F#

4

1,000

4,350

2,800

12,180 C#*D#*E#*F#

5

1,000

5,950

7,500

44,625 C#*D#*E#*F#

C

TOTAL Fórmula

Text

EUR

TOTAL Fórmula

697,132

Sanejament del formigó degradat on el percentatge de clorurs superi el 0,1%, de les zones disgregades, del
material després, la brutícia, els olis, grasses i restes de pintures. Zona sala musculació.
[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

3

1,000

34,600

10,150

0,200

70,238 C#*D#*E#*F#

4

1,000

3,000

0,600

0,200

0,360 C#*D#*E#*F#

5

1,000

4,350

2,800

0,200

2,436 C#*D#*E#*F#

6

1,000

5,950

7,500

0,200

8,925 C#*D#*E#*F#

1

Total

78,570

Sanejament del formigó degradat on el percentatge de clorurs superi el 0,1%, de les zones disgregades, del
material després, la brutícia, els olis, grasses i restes de pintures. Zona vas piscina.

8

[C]

1

K45RHN19

6

TOTAL Fórmula

Alçada

TOTAL AMIDAMENT

Text

Total

0,300

351,190 C#*D#*E#*F#

Num.

15,420 C#*D#*E#*F#

17,300

10,150

m2

Alçada

0,300

2,000

34,600

K218HN21

Ample

25,700

3

1,000

Platja piscina

Longitud

2,000

25,700 C#*D#*E#*F#

2

C

Unitats

16,700 C#*D#*E#*F#

Alçada

1

TOTAL Fórmula

0,500

Ample

2

[F]

0,500

Longitud

Text

[E]

25,700

Unitats

Num.

[D]

16,700

[F]

m2

[C]

2,000

[E]

K218A210

Recrescut perimetral de 5 cm de la piscina, amb formigó HA-30/F/10/IIIa de consistència fluida, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb bomba.

Perímetre vertical piscina gran

[D]

C

PRESSUPOST PE HOSPITALET NORD
ESTRUCTURA

Tipus

[C]

1

409,795

2,000

Arrencada de paviment exterior, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Espai exterior.
Tipus

2

TOTAL Fórmula

Platja Piscina

TOTAL AMIDAMENT

4

01
02

3

9

3

Obra
SubObra

2

8

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Arrencada de paviment ceràmic i formigó de pendents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

7

2

AMIDAMENTS

PRESSUPOST PE HOSPITALET NORD
ENDERROCS

Tipus

1

1

2

Tipus

C

TOTAL Fórmula

ZONA SALA MUSCULACIÓ

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

3

AMIDAMENTS

Pàg.:

5

TOTAL AMIDAMENT
4

K45RHN22
Num.

m2

Text

C

8,925 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

8

TOTAL Fórmula

K45RHN26
Num.

Total

m

Text

81,959

Imprimació de pont d'unió epòxid, sense dissolvents i de dos components predosificats. Zona vas piscina.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1,000

51,500

29,000

0,400

597,400 C#*D#*E#*F#

1

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

3

Vestidors

1,000

3,900

6,700

0,400

10,452 C#*D#*E#*F#

2

Platja piscina

1,000

51,500

29,000

0,400

597,400 C#*D#*E#*F#

4

Vas piscina gran parets

2,000

25,700

2,000

0,400

41,120 C#*D#*E#*F#

3

Vestidors

1,000

3,900

6,700

0,400

10,452 C#*D#*E#*F#

2,000

17,300

2,000

0,400

27,680 C#*D#*E#*F#

4

Vas piscina gran parets

2,000

25,700

2,000

0,400

41,120 C#*D#*E#*F#

2,000

17,300

2,000

0,400

27,680 C#*D#*E#*F#

2,000

16,700

1,000

0,400

13,360 C#*D#*E#*F#

2,000

8,900

1,000

0,400

7,120 C#*D#*E#*F#

Vas piscina petita parets

7

2,000

16,700

1,000

0,400

13,360 C#*D#*E#*F#

5

2,000

8,900

1,000

0,400

7,120 C#*D#*E#*F#

6

C

Vas piscina petita parets

7

TOTAL AMIDAMENT
K45RHN23
Num.

m2

Text

TOTAL AMIDAMENT
9

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2

1,000

34,600

10,150

0,200

70,238 C#*D#*E#*F#

1

3

1,000

3,000

0,600

0,200

0,360 C#*D#*E#*F#

4

1,000

5

1,000

4,350
5,950

2,800
7,500

0,200
0,200

TOTAL AMIDAMENT
K45RHN24

Num.

m

Text

Num.

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2

1,000

34,600

10,150

0,150

52,679 C#*D#*E#*F#

2,436 C#*D#*E#*F#

3

1,000

3,000

0,600

0,150

0,270 C#*D#*E#*F#

8,925 C#*D#*E#*F#

4

1,000

4,350

2,800

0,150

1,827 C#*D#*E#*F#

5

1,000

5,950

7,500

0,150

6,694 C#*D#*E#*F#

[E]

[F]

Longitud

Ample

Alçada

1,000

51,500

29,000

0,400

597,400 C#*D#*E#*F#

3

Vestidors

1,000

3,900

6,700

0,400

10,452 C#*D#*E#*F#

6

Vas piscina petita parets

7

2,000

0,400

41,120 C#*D#*E#*F#

2,000

17,300

2,000

0,400

27,680 C#*D#*E#*F#

2,000

16,700

1,000

0,400

13,360 C#*D#*E#*F#

1,000

0,400

10

K45RU510

Num.

25,700

8,900

TOTAL AMIDAMENT

Total

2,000

2,000

C

m2

TOTAL Fórmula

Unitats

Vas piscina gran parets

Tipus

Text

Tipus

1

7,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

C

Num.
1

Text

C

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1,000

34,600

10,150

0,200

70,238 C#*D#*E#*F#

3

1,000

3,000

0,600

0,200

0,360 C#*D#*E#*F#

4

1,000

4,350

2,800

0,200

2,436 C#*D#*E#*F#

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

TOTAL Fórmula

Platja piscina

1,000

51,500

29,000

0,400

597,400 C#*D#*E#*F#

4

Vestidors

1,000

3,900

6,700

0,400

10,452 C#*D#*E#*F#

5

Vas piscina gran parets

2,000

25,700

2,000

0,400

41,120 C#*D#*E#*F#

2,000

17,300

2,000

0,400

27,680 C#*D#*E#*F#

2,000

16,700

1,000

0,400

13,360 C#*D#*E#*F#

2,000

8,900

1,000

0,400

7,120 C#*D#*E#*F#

Vas piscina petita parets

K45RHM38

Total

EUR

[F]

TOTAL AMIDAMENT
11

2

[E]

3

Imprimació de resines epòxid de dos components en base d'aigua i pigments anticorrosiu no tòxics,
especialment formulada per oferir altes prestacions anticorrosives sobre superfícies metàl·liques. Zona sala
musculació.
Tipus

[D]

ZONA VAS PISCINA

8

m

[C]

2

7

697,132

61,470

Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb
desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines
sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de
pont d'unió i passivat d'armadures. Zona vas piscina

6

K45RHN25

TOTAL Fórmula

81,959

Platja piscina

5

Text

Imprimació de pont d'unió epòxid, sense dissolvents i de dos components predosificats. Zona sala musculació.
[D]

2

4

C

[C]

m

697,132

[C]

Total

Imprimació de resines epòxid de dos components en base d'aigua i pigments anticorrosiu no tòxics,
especialment formulada per oferir altes prestacions anticorrosives sobre superfícies metàl·liques. Zona vas
piscina.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

K45RHN27

[C]

C

Total

697,132

Sanejament de l'armat oxidat amb raspall de pues d'acer. Zona sala musculació.
Tipus

1

7

0,200

Platja piscina

6

6

7,500

2

5

5

5,950

81,959

Sanejament de l'armat oxidat amb raspall de pues d'acer. Zona vas piscina.
Tipus

1

1,000

4

Num.

Text

m2

697,132

Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb
desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines
sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de
pont d'unió i passivat d'armadures. Zona sala musculació
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES
COMPLEX ESPORTIU DE L´HOSPITALET NORD

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES
COMPLEX ESPORTIU DE L´HOSPITALET NORD

AMIDAMENTS

Pàg.:

1
2

C

Unitats

Longitud

Ample

AMIDAMENTS
TOTAL AMIDAMENT

ZONA SALA MUSCULACIÓ

3

1,000

34,600

10,150

0,150

52,679 C#*D#*E#*F#

4

1,000

3,000

0,600

0,150

0,270 C#*D#*E#*F#

5

1,000

4,350

2,800

0,150

1,827 C#*D#*E#*F#

Num.

6

1,000

5,950

7,500

0,150

6,694 C#*D#*E#*F#

1

K45RHN28
Num.

m2

2

Text

Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1,000

51,500

29,000

1.493,500 C#*D#*E#*F#

Vestidors

1,000

3,900

6,700

26,130 C#*D#*E#*F#

4

Vas piscina gran parets

2,000

25,700

2,000

102,800 C#*D#*E#*F#

2,000

17,300

2,000

69,200 C#*D#*E#*F#

2,000

16,700

1,000

33,400 C#*D#*E#*F#

2,000

8,900

1,000

17,800 C#*D#*E#*F#

4

13

K45RHN29
Num.

m2

Aplicació d'adhesiu ultra-elàstic tipus Elasticer, com a pont d'unió entre la làmina de PVC i l'acabat ceràmic,
col·Locat amb llana de dents de 3mm, amb doble encolat.
Tipus

C
Perímetre vertical piscina gran
Perímetre vertical piscina petita

5

3

E8215HN19
Num.

m2

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2,000

25,700

1,000

51,400 C#*D#*E#*F#

2,000

16,700

1,000

33,400 C#*D#*E#*F#

2,000

16,700

1,000

33,400 C#*D#*E#*F#

2,000

8,300

1,000

16,600 C#*D#*E#*F#

Tipus

2

C
Perímetre vertical piscina gran

3

Perímetre vertical piscina petita

5

1.742,830

4

E9D1HN12

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2

1,000

34,600

10,150

351,190 C#*D#*E#*F#

1

3

1,000

3,000

0,600

1,800 C#*D#*E#*F#

2

4

1,000

4,350

2,800

12,180 C#*D#*E#*F#

3

5

1,000

5,950

7,500

44,625 C#*D#*E#*F#

4

C

TOTAL Fórmula

Num.

Total

m2

[D]

[E]

[F]

Text

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2,000

25,700

0,300

15,420 C#*D#*E#*F#

2,000

16,700

0,300

10,020 C#*D#*E#*F#

2,000

16,700

0,300

10,020 C#*D#*E#*F#

2,000

8,300

0,300

4,980 C#*D#*E#*F#

01
03

Tipus

C
Perímetre vertical piscina gran
Perímetre vertical piscina petita

[C]

[D]

[E]

[F]

E751HN35
Num.

m2

Text

5

PRESSUPOST PE HOSPITALET NORD
ZONA PISCINES

ED5FC174

1
2

5

1

Tipus

2

C
Perímetre vertical piscina gran

3
4

Col·locació de làmina de PVC sobre tot el perímetre de les piscines, inclòs canal desbordament d'aigua.

Perímetre vertical piscina petita

[C]

[D]

[E]

TOTAL Fórmula

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2,000

25,700

0,700

35,980 C#*D#*E#*F#

2,000

17,300

0,700

24,220 C#*D#*E#*F#

2,000

16,700

0,700

23,380 C#*D#*E#*F#

2,000

8,900

0,700

12,460 C#*D#*E#*F#

Total

409,795

Num.

1

Total

40,440

TOTAL AMIDAMENT
Obra
SubObra

TOTAL Fórmula

Revestiment de canal amb peces ceràmiques especials 2x2, color a escollir.

5

TOTAL AMIDAMENT

134,800

TOTAL AMIDAMENT

[C]

1

Total

[C]

Imprimació de capa de protecció impermeable anticarbonatació, que no formi barrera de vapor i protegeixi
contra els clorurs. Zona sala musculació.

Text

TOTAL Fórmula

Col·locació de peça ceràmica especial desbordant al perímetre, 30x30, color a escollir.
Tipus

1

4

TOTAL AMIDAMENT

Text

134,800

TOTAL AMIDAMENT

Platja piscina

7

6

TOTAL Fórmula

3

Vas piscina petita parets

m2

3

2

5

K45RHN35

2

61,470

Imprimació de capa de protecció impermeable anticarbonatació, que no formi barrera de vapor i protegeixi
contra els clorurs. Zona vas piscina.

1

6

Pàg.:

Alçada

TOTAL AMIDAMENT
12

5

[F]

Alçada

TOTAL Fórmula

m

Text

Unitats

Longitud

Ample

Total

2,000

25,700

1,000

51,400 C#*D#*E#*F#

2,000

16,700

1,000

33,400 C#*D#*E#*F#

2,000

16,700

1,000

33,400 C#*D#*E#*F#

2,000

8,300

1,000

16,600 C#*D#*E#*F#

4

C
Perímetre vertical piscina gran
Perímetre vertical piscina petita

5

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2,000

25,700

51,400 C#*D#

2,000

17,300

34,600 C#*D#

2,000

16,700

33,400 C#*D#

2,000

8,900

17,800 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT

6

EUR

Col.locació de reixa de pvc sobre canal perimetral.
Tipus

3

E8210HN16

m2

96,040

TOTAL Fórmula

137,200

Revestiment de la part superior vertical piscines amb peces ceràmiques especials, igual a l'existent, color a
escollir.
EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES
COMPLEX ESPORTIU DE L´HOSPITALET NORD

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES
COMPLEX ESPORTIU DE L´HOSPITALET NORD

AMIDAMENTS
Num.

Text

Tipus

1
2

Pàg.:

C
Perímetre vertical piscina gran

3
4

Perímetre vertical piscina petita

5

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2,000

25,700

0,600

30,840 C#*D#*E#*F#

2,000

17,300

0,600

20,760 C#*D#*E#*F#

2,000

16,700

0,600

20,040 C#*D#*E#*F#

1

10,680 C#*D#*E#*F#

2

2,000

E711AEJ5

Num.

m2

Text

8,900

0,600

1

C

[C]

[D]

[E]

Unitats

Longitud

Ample

Total

[F]

Alçada

1.493,500 C#*D#*E#*F#

3

Piscina gran

-1,000

25,700

16,700

-429,190 C#*D#*E#*F#

4

Piscina petita

-1,000

16,700

8,300

-138,610 C#*D#*E#*F#

1

13

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

Piscina gran

-1,000

25,700

16,700

-429,190 C#*D#*E#*F#

4

Piscina petita

-1,000

16,700

8,300

-138,610 C#*D#*E#*F#

Tipus

C

m

Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1

Total

1,000

51,500

29,000

1.493,500 C#*D#*E#*F#

3

Piscina gran

-1,000

25,700

16,700

-429,190 C#*D#*E#*F#

4

Piscina petita

-1,000

16,700

8,300

-138,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2

2,000

51,500

103,000 C#*D#*E#*F#

3

2,000

29,000

58,000 C#*D#*E#*F#

C

26,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

8,000

4,000

TOTAL Fórmula

32,000 C#*D#*E#*F#
32,000

Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1,000

29,000

TOTAL Fórmula

Total
29,000 C#*D#*E#*F#
29,000

01
04

PRESSUPOST PE HOSPITALET NORD
ZONA EXTERIOR

E711AEJ5

m2

Text

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2

1,000

34,600

10,150

351,190 C#*D#*E#*F#

3

1,000

3,000

0,600

1,800 C#*D#*E#*F#

4

1,000

4,350

2,800

12,180 C#*D#*E#*F#

5

1,000

5,950

7,500

44,625 C#*D#*E#*F#

C

TOTAL AMIDAMENT

Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Tipus

26,000 C#*D#*E#*F#

925,700

[C]

1

Text

Alçada

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

Platja piscina

Num.

Ample

925,700

2

m

Longitud

Reblert de la junta de dilatació existent entres les dues piscines, amb cordó d'escuma de polietilè, tipus
SELLALASTIC FOAM o similar, i massilla elàstica, tipus SILICONA NEUTRA, com segellat final.

Text

1

E9U341AY

Unitats

TOTAL Fórmula

Fixacions d'ancoratges per a la col·locació de l'escala.

Text

Obra
SubObra

Num.

10

[F]

1.493,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

C

[E]

TOTAL AMIDAMENT

29,000

1

[D]

Total

51,500

Tipus

u

2

TOTAL Fórmula

1,000

Text

[C]

26,000

1

Platja piscina

Num.

C

E7J2HN14
Num.

3

m2

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

Formació de pendents del suport de paviments, de 4 cm de gruix, de mitja, amb morter de ciment 1:4.

C

Text

K4ZWHN25
Num.

925,700

2

E9DB1437

12

Total

29,000

Tipus

Fixacions d'ancoratges per a formació de carrils.

2

51,500

Text

Num.

u

1

1,000

M2

K4ZWHN24

TOTAL Fórmula

Platja piscina

E5Z1HN36

11

8

161,000

TOTAL AMIDAMENT

2

Num.

9

TOTAL AMIDAMENT

82,320

TOTAL AMIDAMENT
8

Pàg.:

TOTAL Fórmula

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació
Tipus

AMIDAMENTS

[C]

TOTAL AMIDAMENT
7

7

TOTAL Fórmula

2

E9DBHN11
Num.
1

EUR

Text

m2

Total

409,795

Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb suport per paviment flotant, incloses peces especials.
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Alçada

TOTAL Fórmula

Unitats

Longitud

Ample

2

Total

1,000

34,600

10,150

351,190 C#*D#*E#*F#

3

1,000

3,000

0,600

1,800 C#*D#*E#*F#
EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES
COMPLEX ESPORTIU DE L´HOSPITALET NORD

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES
COMPLEX ESPORTIU DE L´HOSPITALET NORD

AMIDAMENTS

Pàg.:

4

1,000

4,350

2,800

12,180 C#*D#*E#*F#

5

1,000

5,950

7,500

44,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra
SubObra

1

01
05

EEM3HN09

Num.

u

Text

9

409,795

AMIDAMENTS
TOTAL AMIDAMENT

Obra
SubObra

PRESSUPOST PE HOSPITALET NORD
INSTAL·LACIONS

1

Conjunt d'instal·lació d'extractor tipus td-2000/315 o equivalent, monofàsic per a 230 v, de 315 mm de diàmetre i
1050/2000 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte, amb comporta tipus mca-2000/315, silenciador
de conducte sil-315 i p.p. d'instal·lació elèctrica amb commutador de dues velocitats. Dipòsit de compensació.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Pàg.:

01
06

K8415A12

Num.

m2

C

2

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

K21G1MA1
Num.

u

Text

Text

Tipus

1

C

2

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

5,000

8,000

K21G1MA2
Num.

u

Text

1

C

2

Num.

u

Text

1

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

5,000

8,000

1,000

51,500

29,000

1.493,500 C#*D#*E#*F#

1,000

3,900

6,700

26,130 C#*D#*E#*F#

4

Zona sala musculació

1,000

34,600

10,150

351,190 C#*D#*E#*F#

5

1,000

3,000

0,600

1,800 C#*D#*E#*F#

6

1,000

4,350

2,800

12,180 C#*D#*E#*F#

7

1,000

5,950

7,500

44,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

Obra
SubObra

1

01
07

K21835HN

m2

TOTAL Fórmula
Num.

Text

1
2

1.929,425

1

40,000

PRESSUPOST PE HOSPITALET NORD
ADEQÜACIÓ DE PISCINA

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

C
Piscina gran

3

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2,000

25,700

1,550

79,670 C#*D#*E#*F#

2,000

16,700

1,550

51,770 C#*D#*E#*F#

Total

2,000

16,700

0,750

25,050 C#*D#*E#*F#

5

2,000

8,300

0,750

12,450 C#*D#*E#*F#

Tipus

6

1,000

16,700

8,300

138,610 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

5,000

8,000

TOTAL Fórmula

Piscina petita

TOTAL AMIDAMENT

40,000 C#*D#*E#*F#
40,000

K214HN02
Num.

Hores d'ajudes d'ajudant per al desmuntatge d'instal.lacions existents a la zona de sala de musculació, amb
mitjans manuals, inclòs càrrega a contenidor o camió.

u

Text

1

Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

C

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

5,000

8,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

4,000

TOTAL Fórmula

EUR

3

K214HN03

u

TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
40,000 C#*D#*E#*F#

307,550

Retirada escales metàl·liques de piscina, per la seva posterior col·locació.
Tipus

2
Text

Alçada

Vestidors

2

Num.

Ample

Platja piscina

40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
u

Longitud

Hores d'ajudes d'ajudant per al desmuntatge d'instal.lacions existents a la zona de piscines, amb mitjans
manuals, inclòs càrrega a contenidor o camió.

C

K21G1MA4

C

4

2

5

Unitats

TOTAL Fórmula

3

2

K21G1MA3

[F]

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

40,000

TOTAL AMIDAMENT
4

[E]

2

Hores d'ajudes d'oficial 1ra per al desmuntatge d'instal.lacions existents a la zona la sala de musculació, amb
mitjans manuals, inclòs càrrega a contenidor o camió.
Tipus

[D]

40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

[C]

Total

1,000

[C]

PRESSUPOST PE HOSPITALET NORD
CEL RAS

TOTAL Fórmula

Hores d'ajudes d'oficial 1ra per al desmuntatge d'instal.lacions existents a la zona de piscines, amb mitjans
manuals, inclòs càrrega a contenidor o camió.
Tipus

40,000

Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial llis, amb cantell recte (A) segons la norma UNE-EN
13964, de 600x 600 mm i 15 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura acer galvanitzat vista format
per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris col·locats formant retícula , per a una alçària de cel ras de 4 m com
a màxim

1
1

10

4,000

Retirada de tots aquells elements que es troben dins del vas de la piscina, com elements de il·luminació, brocs
d'aspiració i neteja, elements d'impulsió, embornals, etc.
EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES
COMPLEX ESPORTIU DE L´HOSPITALET NORD
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1,000

11

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1
2

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

C
Vas

3

TOTAL AMIDAMENT
4

E936HN08
Num.

m2

Text

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1,000

25,700

16,700

E936HN04

Num.

m2

Text

C

2

8

429,190

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1,000

25,700

16,700

0,200

TOTAL AMIDAMENT
K786HN05

Num.

m2

Text

2

C
Vas

3
4

Parets

429,190 C#*D#*E#*F#

1,000

16,700

8,300

138,610 C#*D#*E#*F#
77,100 C#*D#*E#*F#

2,000

16,700

1,500

50,100 C#*D#*E#*F#

6

2,000

16,700

0,750

25,050 C#*D#*E#*F#

7

2,000

8,300

0,750

12,450 C#*D#*E#*F#

Num.

u

Text

Tipus

1

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1,000

8,000

XPAUHN06
Num.

pa

Text

Tipus

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1,000

25,700

16,700

429,190 C#*D#*E#*F#

1,000

16,700

8,300

138,610 C#*D#*E#*F#

1,500

77,100 C#*D#*E#*F#

2,000

16,700

1,500

50,100 C#*D#*E#*F#

6

2,000

16,700

0,750

25,050 C#*D#*E#*F#

7

2,000

8,300

0,750

12,450 C#*D#*E#*F#

K214HNT2
Num.

u

EUR

[E]

[F]

Tipus

C

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

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

4,000

1

01
08

E2R641J0

m3

Text

E2RA71H0

m3

4,000

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat
[C]

[D]

10,000

9,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

90,000 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT

2

Total

PRESSUPOST PE HOSPITALET NORD
GESTIÓ DE RESIDUS

Tipus

1

TOTAL Fórmula

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

Obra
SubObra

TOTAL Fórmula

Formació de nínxol al vas de la piscina per a l'adequació de les escales al CTE, segons detall plànol 12. Inclòs
elements i mitjans auxiliars necessaris.

Text

732,500

Enrajolat de vas de piscina amb rajola de gres de mides 31x31 cm non-slip de model Hierro 2.0 sèrie Natural de
Rosa Gres o equivalent, de gres porcel·lànic, de colors a escollir per la D.F. i detallats en plànols, col·locades
amb ciment cola flexible cimentós monocomponent d'adherència màxima equivalent a Tecnocol Flex de Fixcer,
aplicat a la llana dentada de 10 mm tipus C2TS1 (UNE-EN12004) sobre la base i enllardant cada peça i rejuntat
amb morter per al segellat de juntes de 0 a 16 mm, resistent a les agressions químiques i molt resistent a les
altes temperatures, hidrorepelent i antifongs equivalent a Juntatec Gris cemento, tipus CG2 WAr
(UNE-EN13888), color a escollir per la D.F. S'inclou la col·locació de les peces Rosagres. Tot segons mostra a
aprovar per la D.F. i amb certificat de lliscament classe 3 segons DB-SU 1 del CTE o classificació 3 (Rd>45)
Mètode del Pèndul del TRRL i classificació C (DIN 51097).

[D]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

25,700

[C]

1,000

1

[E]

8,000

Partida alçada a justificar per muntatge de les instal·lacions al vas de la piscina, impulsió, il·luminació.

1

10

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

85,838

[D]

732,500

Bonera amb tapa antiterbolí per a piscina amb vas de formigó, de plàstic, connexió de tub de diàmetre 160 mm i
encastat.

85,838 C#*D#*E#*F#

2,000

m2

Alçada

16,700

Total

5

E9DCHN06

Ample

25,700

1,500

Num.

7

Longitud

25,700

2

[C]

TOTAL AMIDAMENT

1,000
2,000

2
1

Unitats

TOTAL Fórmula

5

ED51HN06

TOTAL Fórmula

Impermeabilització de vas de piscina, amb morter impermeabilitzant Hidroelàstic de Fixcer o equivalent, pel
mètode de membrana elàstica, bicomponent, de base ciments hidràulics modificats amb polímers, aplicat en
dues capes de 1 mm de gruix cadascuna i espaiades segons indicacions del fabricant, utilitzant brotxa, llana
fina o sistema automàtic polaritzador i entre les dues capes la col·locació d'una malla de fibra de vidre amb
protecció antialcalina teixada 5x5 mm tipus Net-Hidro de Fixcer o equivalent. S'inclou el segellat de les juntes de
dilatació, dels passos de tubs, desaigües, dels recolzaments de les baranes de les piscines o altres elements
amb massilla d'elastòmer poliuretànic d'alta elasticitat tipus Sellador S10 de Fixcer o equivalent amb la prèvia
aplicació de la seva imprimació i reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit, col·locat a pressió a
l'interior del junt si cal i un morter de resines epoxi RG R2Tcom a fixador dels passatubs dels impulsors tipus
Epoxicol de Fixcer o equivalent.
Tipus

[F]

TOTAL AMIDAMENT

9

6

[E]

Total

Formació de solera formigó projectat gunite o equivalent, amb un gruix de 20 cm a base de la mescla de ciment
PA 350 amb un gruix de 20 cms. Dosificació 350 kg/m3 de ciment, àrid 0.9 (30%) i fins. Recobriment mínim de 3
cms. Per al recrescut del vas de la piscina.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

Parets

[D]

429,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

4

Solera amb peces alleugerides de polipropilè tipus Caviti, per al recrescut del vas de la piscina.
Tipus

1

1,000

[C]

12

90,000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó i/o ceràmica inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES
COMPLEX ESPORTIU DE L´HOSPITALET NORD

AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

[C]

[D]

10,000

9,000

[E]

[F]

1

01
09

XPA0HNSS
Num.
1

Text

Pa

TOTAL Fórmula

90,000 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
SubObra

13

90,000

PRESSUPOST PE HOSPITALET NORD
SEGURETAT I SALUT

Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut
Tipus

[C]

[D]

[E]

1,000

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES
COMPLEX ESPORTIU DE L´HOSPITALET NORD
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

1

P-1

E2R641J0

m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat
(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

33,67

€

P-2

E2RA71H0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó i/o ceràmica inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

11,72

€

P-3

E5Z1HN36

M2

Formació de pendents del suport de paviments, de 4 cm de gruix, de mitja, amb morter de
ciment 1:4.
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

8,69

€

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2
d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de
polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació
(DISSET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

17,98

Col·locació de làmina de PVC sobre tot el perímetre de les piscines, inclòs canal
desbordament d'aigua.
(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

27,82

Reblert de la junta de dilatació existent entres les dues piscines, amb cordó d'escuma de
polietilè, tipus SELLALASTIC FOAM o similar, i massilla elàstica, tipus SILICONA NEUTRA,
com segellat final.
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

26,39

P-4

P-5

P-6

E711AEJ5

E751HN35

E7J2HN14

m2

m2

m

39,84

€

P-8

E8215HN19

m2

Col·locació de peça ceràmica especial desbordant al perímetre, 30x30, color a escollir.
(TRENTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

38,19

€

P-9

E936HN04

m2

Formació de solera formigó projectat gunite o equivalent, amb un gruix de 20 cm a base de la
mescla de ciment PA 350 amb un gruix de 20 cms. Dosificació 350 kg/m3 de ciment, àrid 0.9
(30%) i fins. Recobriment mínim de 3 cms. Per al recrescut del vas de la piscina.
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

52,05

€

Solera amb peces alleugerides de polipropilè tipus Caviti, per al recrescut del vas de la
piscina.
(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

27,59

Revestiment de canal amb peces ceràmiques especials 2x2, color a escollir.
(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

39,42

Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

37,41

Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb suport per
paviment flotant, incloses peces especials.
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

38,23

P-12

P-13

E9D1HN12

E9DB1437

E9DBHN11

m2

m2

m2

Enrajolat de vas de piscina amb rajola de gres de mides 31x31 cm non-slip de model Hierro
2.0 sèrie Natural de Rosa Gres o equivalent, de gres porcel·lànic, de colors a escollir per la
D.F. i detallats en plànols, col·locades amb ciment cola flexible cimentós monocomponent
d'adherència màxima equivalent a Tecnocol Flex de Fixcer, aplicat a la llana dentada de 10
mm tipus C2TS1 (UNE-EN12004) sobre la base i enllardant cada peça i rejuntat amb morter
per al segellat de juntes de 0 a 16 mm, resistent a les agressions químiques i molt resistent a
les altes temperatures, hidrorepelent i antifongs equivalent a Juntatec Gris cemento, tipus
CG2 WAr (UNE-EN13888), color a escollir per la D.F. S'inclou la col·locació de les peces
Rosagres. Tot segons mostra a aprovar per la D.F. i amb certificat de lliscament classe 3
segons DB-SU 1 del CTE o classificació 3 (Rd>45) Mètode del Pèndul del TRRL i
classificació C (DIN 51097).
(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

39,26

€

P-15

E9G11JM1

m2

Recrescut perimetral de 5 cm de la piscina, amb formigó HA-30/F/10/IIIa de consistència
fluida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb bomba.
(DOTZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

12,05

€

P-16

E9U341AY

m

Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
(SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

7,92

€

P-17

ED51HN06

u

Bonera amb tapa antiterbolí per a piscina amb vas de formigó, de plàstic, connexió de tub de
diàmetre 160 mm i encastat.
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

55,25

€

P-18

ED5FC174

m

Col.locació de reixa de pvc sobre canal perimetral.

9,86

€

698,39

€

10,31

€

(NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

Revestiment de la part superior vertical piscines amb peces ceràmiques especials, igual a
l'existent, color a escollir.
(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-11

m2

€

m2

m2

E9DCHN06

€

E8210HN16

E936HN08

2

P-14

€

P-7

P-10

Pàg.:

P-19

EEM3HN09

u

Conjunt d'instal·lació d'extractor tipus td-2000/315 o equivalent, monofàsic per a 230 v, de
315 mm de diàmetre i 1050/2000 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte, amb
comporta tipus mca-2000/315, silenciador de conducte sil-315 i p.p. d'instal·lació elèctrica
amb commutador de dues velocitats. Dipòsit de compensació.
(SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-20

K214HN02

u

Retirada escales metàl·liques de piscina, per la seva posterior col·locació.
(DEU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-21

K214HN03

u

Retirada de tots aquells elements que es troben dins del vas de la piscina, com elements de
il·luminació, brocs d'aspiració i neteja, elements d'impulsió, embornals, etc.
(NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

963,17

€

P-22

K214HNT2

u

Formació de nínxol al vas de la piscina per a l'adequació de les escales al CTE, segons detall
plànol 12. Inclòs elements i mitjans auxiliars necessaris.
(SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

787,42

€

P-23

K21835HN

m2

Arrencada d'enrajolat en parament vertical i horitzontal, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

5,74

€

P-24

K218A210

m2

Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Espai interior, zona d'aigües.
(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

6,88

€

P-25

K218HN21

m2

Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

11,54

€

€

€

€

€

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES
COMPLEX ESPORTIU DE L´HOSPITALET NORD

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

3

Pàg.:

4

P-26

K2194421

m2

Arrencada de paviment ceràmic i formigó de pendents, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

9,89

€

P-39

K45RHN27

m

Imprimació de pont d'unió epòxid, sense dissolvents i de dos components predosificats. Zona
sala musculació.
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

23,59

€

P-27

K219HN21

m2

Arrencada de paviment exterior, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor. Espai exterior.
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

11,54

€

P-40

K45RHN28

m2

Imprimació de capa de protecció impermeable anticarbonatació, que no formi barrera de
vapor i protegeixi contra els clorurs. Zona vas piscina.
(NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

9,44

€

P-28

K21G1MA1

u

Hores d'ajudes d'oficial 1ra per al desmuntatge d'instal.lacions existents a la zona de
piscines, amb mitjans manuals, inclòs càrrega a contenidor o camió.
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

26,20

€

P-41

K45RHN29

m2

Imprimació de capa de protecció impermeable anticarbonatació, que no formi barrera de
vapor i protegeixi contra els clorurs. Zona sala musculació.
(ONZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

11,96

€

P-29

K21G1MA2

u

Hores d'ajudes d'oficial 1ra per al desmuntatge d'instal.lacions existents a la zona la sala de
musculació, amb mitjans manuals, inclòs càrrega a contenidor o camió.
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

26,20

€

P-42

K45RHN31

m2

Sanejament del formigó degradat on el percentatge de clorurs superi el 0,1%, de les zones
disgregades, del material després, la brutícia, els olis, grasses i restes de pintures. Zona sala
musculació.
(UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

1,08

€

P-30

K21G1MA3

u

Hores d'ajudes d'ajudant per al desmuntatge d'instal.lacions existents a la zona de piscines,
amb mitjans manuals, inclòs càrrega a contenidor o camió.
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

22,47

€
P-43

K45RHN35

m2

Aplicació d'adhesiu ultra-elàstic tipus Elasticer, com a pont d'unió entre la làmina de PVC i
l'acabat ceràmic, col·Locat amb llana de dents de 3mm, amb doble encolat.
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

35,87

€

Hores d'ajudes d'ajudant per al desmuntatge d'instal.lacions existents a la zona de sala de
musculació, amb mitjans manuals, inclòs càrrega a contenidor o camió.
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

22,47

P-44

K45RU510

m2

176,10

€

Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones
amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de
ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat
mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures. Zona sala musculació
(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

221,15

Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones
amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de
ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat
mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures. Zona vas piscina
(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-45

K4ZWHN24

u

Fixacions d'ancoratges per a formació de carrils.
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

26,58

€

Sanejament del formigó degradat on el percentatge de clorurs superi el 0,1%, de les zones
disgregades, del material després, la brutícia, els olis, grasses i restes de pintures. Zona vas
piscina.
(UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

1,08

P-46

K4ZWHN25

u

Fixacions d'ancoratges per a la col·locació de l'escala.
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

26,58

€

P-47

K786HN05

m2

Impermeabilització de vas de piscina, amb morter impermeabilitzant Hidroelàstic de Fixcer o
equivalent, pel mètode de membrana elàstica, bicomponent, de base ciments hidràulics
modificats amb polímers, aplicat en dues capes de 1 mm de gruix cadascuna i espaiades
segons indicacions del fabricant, utilitzant brotxa, llana fina o sistema automàtic polaritzador i
entre les dues capes la col·locació d'una malla de fibra de vidre amb protecció antialcalina
teixada 5x5 mm tipus Net-Hidro de Fixcer o equivalent. S'inclou el segellat de les juntes de
dilatació, dels passos de tubs, desaigües, dels recolzaments de les baranes de les piscines o
altres elements amb massilla d'elastòmer poliuretànic d'alta elasticitat tipus Sellador S10 de
Fixcer o equivalent amb la prèvia aplicació de la seva imprimació i reblert de junt amb cordó
cel·lular de polietilè expandit, col·locat a pressió a l'interior del junt si cal i un morter de
resines epoxi RG R2Tcom a fixador dels passatubs dels impulsors tipus Epoxicol de Fixcer o
equivalent.
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

25,79

€

P-48

K8415A12

m2

Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial llis, amb cantell recte (A) segons
la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 15 mm de gruix , sistema desmuntable amb
estructura acer galvanitzat vista format per perfils principals en forma de T de 24 mm de base
col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil
secundaris col·locats formant retícula , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
(TRENTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

30,31

€

P-49

XPA0HNSS

Pa

Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de
seguretat i salut
(QUATRE MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

4.670,82

€

P-31

P-32

P-33

K21G1MA4

K45RHM38

K45RHN19

u

m2

m2

€

€

€

P-34

K45RHN22

m2

Sanejament de l'armat oxidat amb raspall de pues d'acer. Zona vas piscina.
(DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

2,15

€

P-35

K45RHN23

m2

Sanejament de l'armat oxidat amb raspall de pues d'acer. Zona sala musculació.
(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

2,70

€

P-36

K45RHN24

m

Imprimació de resines epòxid de dos components en base d'aigua i pigments anticorrosiu no
tòxics, especialment formulada per oferir altes prestacions anticorrosives sobre superfícies
metàl·liques. Zona vas piscina.
(DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

12,90

€

P-37

K45RHN25

m

Imprimació de resines epòxid de dos components en base d'aigua i pigments anticorrosiu no
tòxics, especialment formulada per oferir altes prestacions anticorrosives sobre superfícies
metàl·liques. Zona sala musculació.
(SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

16,32

€

P-38

K45RHN26

m

Imprimació de pont d'unió epòxid, sense dissolvents i de dos components predosificats. Zona
vas piscina.
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

18,69

€
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P-50

XPAUHN06

pa

Partida alçada a justificar per muntatge de les instal·lacions al vas de la piscina, impulsió,
il·luminació.
(TRES MIL CENT CINC EUROS)

Martí Cabestany i Puértolas, arquitecte
Barcelona, maig de 2020

Pàg.:

3.105,00

5

€
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P-1

P-2

E2R641J0

E2RA71H0

B2RA71H0

P-3

P-4

E5Z1HN36

E711AEJ5

m3

m3

t

M2

m2

Pàg.:

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat
Altres conceptes

33,67

€

33,67000

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó i/o ceràmica inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,72

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat
Altres conceptes

11,60000
0,12000

€
€

Formació de pendents del suport de paviments, de 4 cm de gruix, de mitja, amb morter de
ciment 1:4.
Altres conceptes

8,69

€

8,69000

€

17,98

€

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2
d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de
polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

B711S0N0

m2

Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 48-FP amb armadura de feltre de

B7Z24000

kg

Emulsió bituminosa, tipus ED
Altres conceptes

P-5

P-6

P-7

E751HN35

E7J2HN14

E8210HN16

m2

m

m2

B05A2203K8T kg
B0711024H6C kg

Col·locació de làmina de PVC sobre tot el perímetre de les piscines, inclòs canal
desbordament d'aigua.
Altres conceptes
Reblert de la junta de dilatació existent entres les dues piscines, amb cordó d'escuma de
polietilè, tipus SELLALASTIC FOAM o similar, i massilla elàstica, tipus SILICONA NEUTRA,
com segellat final.
Altres conceptes
Revestiment de la part superior vertical piscines amb peces ceràmiques especials, igual a
l'existent, color a escollir.
Morter deformable i impermeable per al rejuntat de rajoles ceràmiques en balcons, terr

P-13

6,78700

€

0,24300
10,95000

€
€

27,82

€

27,82000

€

26,39

€

26,39000

€

39,84

€
€

Adhesiu cimentós tipus C2-TE segons UNE 12004, color gris, tixotròpic, monocompon
Altres conceptes

4,51058
34,61542

€
€

E8215HN19

m2

Col·locació de peça ceràmica especial desbordant al perímetre, 30x30, color a escollir.
Altres conceptes

38,19
38,19000

€
€

P-9

E936HN04

m2

Formació de solera formigó projectat gunite o equivalent, amb un gruix de 20 cm a base de la
mescla de ciment PA 350 amb un gruix de 20 cms. Dosificació 350 kg/m3 de ciment, àrid 0.9
(30%) i fins. Recobriment mínim de 3 cms. Per al recrescut del vas de la piscina.

52,05

€

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a
Altres conceptes

12,57424
39,47576

€
€

Solera amb peces alleugerides de polipropilè tipus Caviti, per al recrescut del vas de la
piscina.
Altres conceptes

27,59

€

27,59000

€

P-10

P-11

E936HN08

E9D1HN12

m3

m2

m2

Revestiment de canal amb peces ceràmiques especials 2x2, color a escollir.
Altres conceptes

P-12

E9DB1437

m2

Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P-15

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c

0,48450

€

B0711013

kg

Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004

2,66133

€

B0FGB172

m2

Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 2
Altres conceptes

16,42200
17,84217

€
€

Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb suport per
paviment flotant, incloses peces especials.
Altres conceptes

38,23

€

38,23000

€

39,26

€

39,26000

€

Recrescut perimetral de 5 cm de la piscina, amb formigó HA-30/F/10/IIIa de consistència
fluida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb bomba.

12,05

€

Formigó HA-30/F/10/IIIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10
Altres conceptes

4,59350
7,45650

€
€

Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

7,92

€

E9DBHN11

E9DCHN06

E9G11JM1

m2

m2

m2

39,42
39,42000

€
€

37,41

€

E9U341AY

m3

m

Enrajolat de vas de piscina amb rajola de gres de mides 31x31 cm non-slip de model Hierro
2.0 sèrie Natural de Rosa Gres o equivalent, de gres porcel·lànic, de colors a escollir per la
D.F. i detallats en plànols, col·locades amb ciment cola flexible cimentós monocomponent
d'adherència màxima equivalent a Tecnocol Flex de Fixcer, aplicat a la llana dentada de 10
mm tipus C2TS1 (UNE-EN12004) sobre la base i enllardant cada peça i rejuntat amb morter
per al segellat de juntes de 0 a 16 mm, resistent a les agressions químiques i molt resistent a
les altes temperatures, hidrorepelent i antifongs equivalent a Juntatec Gris cemento, tipus
CG2 WAr (UNE-EN13888), color a escollir per la D.F. S'inclou la col·locació de les peces
Rosagres. Tot segons mostra a aprovar per la D.F. i amb certificat de lliscament classe 3
segons DB-SU 1 del CTE o classificació 3 (Rd>45) Mètode del Pèndul del TRRL i
classificació C (DIN 51097).
Altres conceptes

B05A2203

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c

0,09009

€

B0711024

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004

0,42000

€

B9U341A0

m

Sòcol de rajola gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària

4,40640
3,00351

€
€

55,25

€

55,25000

€

9,86

€

Altres conceptes

9,86000

€

Conjunt d'instal·lació d'extractor tipus td-2000/315 o equivalent, monofàsic per a 230 v, de
315 mm de diàmetre i 1050/2000 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte, amb
comporta tipus mca-2000/315, silenciador de conducte sil-315 i p.p. d'instal·lació elèctrica
amb commutador de dues velocitats. Dipòsit de compensació.
Altres conceptes

698,39

€

698,39000

€

10,31
10,31000

€
€

963,17

€

963,17000

€

787,42

€

Altres conceptes
P-17

P-18

P-19

P-20

ED51HN06

ED5FC174

EEM3HN09

K214HN02

u

m

u

u

Bonera amb tapa antiterbolí per a piscina amb vas de formigó, de plàstic, connexió de tub de
diàmetre 160 mm i encastat.
Altres conceptes
Col.locació de reixa de pvc sobre canal perimetral.

Retirada escales metàl·liques de piscina, per la seva posterior col·locació.
Altres conceptes

P-21

P-22

2

B05A2103

B065CH6C

P-8

B064300B

P-14

P-16

0,71400

Pàg.:

1

K214HN03

K214HNT2

u

u

Retirada de tots aquells elements que es troben dins del vas de la piscina, com elements de
il·luminació, brocs d'aspiració i neteja, elements d'impulsió, embornals, etc.
Altres conceptes
Formació de nínxol al vas de la piscina per a l'adequació de les escales al CTE, segons detall
plànol 12. Inclòs elements i mitjans auxiliars necessaris.
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P-23

P-24

P-25

P-26

P-27

P-28

P-29

P-30

P-31

P-32

P-33

P-34

K21835HN

K218A210

K218HN21

K2194421

K219HN21

K21G1MA1

K21G1MA2

K21G1MA3

K21G1MA4

K45RHM38

m2

m2

m2

m2

m2

u

Pàg.:

3

Altres conceptes

787,42000

€

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

5,74

€

5,74000

€

Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Espai interior, zona d'aigües.
Altres conceptes

6,88

€

6,88000

€

Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes

11,54
11,54000

€
€

Arrencada de paviment ceràmic i formigó de pendents, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

9,89

€

9,89000

€

11,54

€

11,54000

€

26,20

€

26,20000

€

26,20

€

26,20000

€

22,47

€

22,47000

€

22,47

€

22,47000

€

221,15

€

Arrencada de paviment exterior, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor. Espai exterior.
Altres conceptes
Hores d'ajudes d'oficial 1ra per al desmuntatge d'instal.lacions existents a la zona de
piscines, amb mitjans manuals, inclòs càrrega a contenidor o camió.
Altres conceptes

u

Hores d'ajudes d'oficial 1ra per al desmuntatge d'instal.lacions existents a la zona la sala de
musculació, amb mitjans manuals, inclòs càrrega a contenidor o camió.
Altres conceptes

u

Hores d'ajudes d'ajudant per al desmuntatge d'instal.lacions existents a la zona de piscines,
amb mitjans manuals, inclòs càrrega a contenidor o camió.
Altres conceptes

u

Hores d'ajudes d'ajudant per al desmuntatge d'instal.lacions existents a la zona de sala de
musculació, amb mitjans manuals, inclòs càrrega a contenidor o camió.
Altres conceptes

m2

Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones
amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de
ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat
mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures. Zona sala musculació

B0715100

kg

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció con

B0717000

kg

Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'u
Altres conceptes

K45RHN19

K45RHN22

m2

m2

Sanejament del formigó degradat on el percentatge de clorurs superi el 0,1%, de les zones
disgregades, del material després, la brutícia, els olis, grasses i restes de pintures. Zona vas
piscina.
Altres conceptes

64,50000

€

6,90000
149,75000

€
€

1,08

€

1,08000

€

Altres conceptes

2,15
2,15000

€
€

Sanejament de l'armat oxidat amb raspall de pues d'acer. Zona vas piscina.

P-35

K45RHN23

m2

Sanejament de l'armat oxidat amb raspall de pues d'acer. Zona sala musculació.
Altres conceptes

2,70
2,70000

€
€

P-36

K45RHN24

m

Imprimació de resines epòxid de dos components en base d'aigua i pigments anticorrosiu no
tòxics, especialment formulada per oferir altes prestacions anticorrosives sobre superfícies
metàl·liques. Zona vas piscina.

12,90

€
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P-37

P-38

P-39

P-40

P-41

P-42

P-43

P-44

P-45

P-46

P-47

P-48

K45RHN25

K45RHN26

K45RHN27

K45RHN28

K45RHN29

K45RHN31

K45RHN35

K45RU510

m

m

Pàg.:

4

Altres conceptes

12,90000

€

Imprimació de resines epòxid de dos components en base d'aigua i pigments anticorrosiu no
tòxics, especialment formulada per oferir altes prestacions anticorrosives sobre superfícies
metàl·liques. Zona sala musculació.
Altres conceptes

16,32

€

16,32000

€

18,69

€

18,69000

€

23,59

€

23,59000

€

9,44

€

9,44000

€

11,96

€

11,96000

€

1,08

€

1,08000

€

35,87

€

35,87000

€

176,10

€

Imprimació de pont d'unió epòxid, sense dissolvents i de dos components predosificats. Zona
vas piscina.
Altres conceptes

m

Imprimació de pont d'unió epòxid, sense dissolvents i de dos components predosificats. Zona
sala musculació.
Altres conceptes

m2

m2

m2

m2

m2

Imprimació de capa de protecció impermeable anticarbonatació, que no formi barrera de
vapor i protegeixi contra els clorurs. Zona vas piscina.
Altres conceptes
Imprimació de capa de protecció impermeable anticarbonatació, que no formi barrera de
vapor i protegeixi contra els clorurs. Zona sala musculació.
Altres conceptes
Sanejament del formigó degradat on el percentatge de clorurs superi el 0,1%, de les zones
disgregades, del material després, la brutícia, els olis, grasses i restes de pintures. Zona sala
musculació.
Altres conceptes
Aplicació d'adhesiu ultra-elàstic tipus Elasticer, com a pont d'unió entre la làmina de PVC i
l'acabat ceràmic, col·Locat amb llana de dents de 3mm, amb doble encolat.
Altres conceptes
Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones
amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de
ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat
mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures. Zona vas piscina

64,50000

€

6,90000
104,70000

€
€

Altres conceptes

26,58
26,58000

€
€

Altres conceptes

26,58
26,58000

€
€

25,79

€

25,79000

€

30,31

€

B0715100

kg

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció con

B0717000

kg

Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'u
Altres conceptes

K4ZWHN24

K4ZWHN25

K786HN05

K8415A12

u

u

m2

m2

Fixacions d'ancoratges per a formació de carrils.

Fixacions d'ancoratges per a la col·locació de l'escala.

Impermeabilització de vas de piscina, amb morter impermeabilitzant Hidroelàstic de Fixcer o
equivalent, pel mètode de membrana elàstica, bicomponent, de base ciments hidràulics
modificats amb polímers, aplicat en dues capes de 1 mm de gruix cadascuna i espaiades
segons indicacions del fabricant, utilitzant brotxa, llana fina o sistema automàtic polaritzador i
entre les dues capes la col·locació d'una malla de fibra de vidre amb protecció antialcalina
teixada 5x5 mm tipus Net-Hidro de Fixcer o equivalent. S'inclou el segellat de les juntes de
dilatació, dels passos de tubs, desaigües, dels recolzaments de les baranes de les piscines o
altres elements amb massilla d'elastòmer poliuretànic d'alta elasticitat tipus Sellador S10 de
Fixcer o equivalent amb la prèvia aplicació de la seva imprimació i reblert de junt amb cordó
cel·lular de polietilè expandit, col·locat a pressió a l'interior del junt si cal i un morter de
resines epoxi RG R2Tcom a fixador dels passatubs dels impulsors tipus Epoxicol de Fixcer o
equivalent.
Altres conceptes
Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial llis, amb cantell recte (A) segons
la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 15 mm de gruix , sistema desmuntable amb
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

5

estructura acer galvanitzat vista format per perfils principals en forma de T de 24 mm de base
col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil
secundaris col·locats formant retícula , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P-49

P-50

3,81100

€

Placa d'escaiola per a cel ras registrable, acabat superficial llis, amb cantell recte (A) s
Altres conceptes

4,94400
21,55500

€
€

Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de
seguretat i salut
Sense descomposició

4.670,82

€

4.670,82000

€

3.105,00

€

3.105,00000

€

B84ZE510

m2

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada p

B8415A10

m2

XPA0HNSS

XPAUHN06

Pa

pa

Partida alçada a justificar per muntatge de les instal·lacions al vas de la piscina, impulsió,
il·luminació.
Sense descomposició

Martí Cabestany i Puértolas, arquitecte
Barcelona, maig de 2020
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1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

A0121000

h

Oficial 1a

24,50000

€

A0122000

h

Oficial 1a paleta

24,50000

€

A0127000

h

Oficial 1a col.locador

24,50000

€

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

25,32000

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

25,32000

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

25,32000

€

A0137000

h

Ajudant col.locador

21,75000

€

A013G000

h

Ajudant calefactor

21,72000

€

A013H000

h

Ajudant electricista

21,72000

€

A013M000

h

Ajudant muntador

21,75000

€

A0140000

h

Manobre

20,46000

€

A0150000

h

Manobre especialista

21,15000

€

C1701100

H

Camió amb bomba de formigonar

C1705600

h

Formigonera de 165 l

C1RA2900

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

C2005000

H

Regle vibratori

155,18000

€

1,78000

€

17,84000

€

4,43000

€
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MATERIALS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

4

ELEMENTS COMPOSTOS

B0111000

m3

Aigua

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,63000

€

17,89000

€

D0701821

M3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

89,17000

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

103,30000

€

B05A2103

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color

0,34000

€

B05A2203

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color

0,90000

€

B05A2203K8TP kg

Morter deformable i impermeable per al rejuntat de rajoles ceràmiques en balcons, terrasses i sòls
amb calefacció radiant, Classificació segons EN 13888 com CG2, PCI PERICOLOR FLEX, de
BASF-CC, ref. P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC

1,40000

€

B064300B

m3

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,04000

€

B065CH6C

m3

Formigó HA-30/F/10/IIIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E

91,87000

€

B0711013

kg

Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004

0,38000

€

B0711024

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004

0,80000

€

B0111000

m3

Aigua

0,200

x 1,63000

=

0,32600

B0715100

kg

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

0,86000

€

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,520

x 17,89000

=

27,19280

B0512401

t

x 103,30000

=

39,25400

kg

Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió

5,75000

€

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380

B0717000
B0711024H6C5

kg

Adhesiu cimentós tipus C2-TE segons UNE 12004, color gris, tixotròpic, monocomponent, amb
ciments d'alta resistència, àrids seleccionats i gran contingut de resines sintètiques, de gran
flexibilitat, ref. B12904005 de la serie Adhesius cimentosos de BUTECH

0,92000

€

B0FGB172

m2

Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2,
preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

16,10000

€

B0FGHN17

u

Peces ceràmiques especials, igual a l'existent, color a escollir.

0,48000

€

B2RA71H0

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

8,00000

€

B711S0N0

m2

Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 48-FP amb armadura de feltre de polièster de
180 g/m2

6,17000

€

B7Z24000

kg

Emulsió bituminosa, tipus ED

0,81000

€

B8415A10

m2

Placa d'escaiola per a cel ras registrable, acabat superficial llis, amb cantell recte (A) segons la
norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 15 mm de gruix , i reacció al foc A2-s1, d0

4,80000

€

B84ZE510

m2

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

3,70000

€

B9U341A0

m

Sòcol de rajola gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària

4,32000

€

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,000

/R x 21,15000

=

Subtotal:

21,15000
21,15000

21,15000

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,700

/R x 1,78000

=

Subtotal:

1,24600
1,24600

1,24600

Materials

Subtotal:

66,77280

66,77280

COST DIRECTE

89,16880

COST EXECUCIÓ MATERIAL

89,16880
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PARTIDES D'OBRA

M2

€
Solera amb peces alleugerides de polipropilè tipus
Rend.: 1,000
13,60
Caviti, per al recrescut del vas de la piscina.
_____________________________________________________________________________________________________________
B071HN24

M2

B071HN25

m2

B071HN26

M2

B071HN27

m2

€
Imprimació de resines epòxid de dos components en
Rend.: 1,000
9,50
base d'aigua i pigments anticorrosiu no tòxics,
especialment formulada per oferir altes prestacions
anticorrosives sobre superfícies metàl·liques. Zona
vas piscina.
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Imprimació de resines epòxid de dos components en
Rend.: 1,000
9,60
base d'aigua i pigments anticorrosiu no tòxics,
especialment formulada per oferir altes prestacions
anticorrosives sobre superfícies metàl·liques. Zona
sala musculació.
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Imprimació de pont d'unió epòxid, sense dissolvents i
Rend.: 1,000
11,00
de dos components predosificats. Zona vas piscina.
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Imprimació de pont d'unió epòxid, sense dissolvents i
Rend.: 1,000
11,11
de dos components predosificats. Zona sala
musculació.
_____________________________________________________________________________________________________________
B071HN28

M2

€
Imprimació de capa de protecció impermeable
Rend.: 1,000
6,80
anticarbonatació, que no formi barrera de vapor i
protegeixi contra els clorurs. Zona vas piscina.
_____________________________________________________________________________________________________________
B071HN29

M2

B071HN33

M2

€
Imprimació de capa de protecció impermeable
Rend.: 1,000
6,87
anticarbonatació, que no formi barrera de vapor i
protegeixi contra els clorurs. Zona sala musculació.
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Aplicació d'adhesiu ultra-elàstic tipus Elasticer, com
Rend.: 1,000
10,10
a pont d'unió entre la làmina de PVC i l'acabat
ceràmic, col·Locat amb llana de dents de 3mm, amb
doble encolat.
_____________________________________________________________________________________________________________
€
B0A6HN28
U
Fixacions d'ancoratges per a formació de carrils.
Rend.: 1,000
18,50
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Fixacions d'ancoratges per a la col·locació de
Rend.: 1,000
18,50
l'escala.
_____________________________________________________________________________________________________________
B0FGHM12

U

€
Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup
Rend.: 1,000
19,20
Al/AllA (UNE-EN 14411), de forma quadrada, preu alt,
de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb suport per
paviment flotant, incloses peces especials.
_____________________________________________________________________________________________________________
B0FGHN13

m2

€
Revestiment de canal amb peces ceràmiques
Rend.: 1,000
27,21
especials 2x2, color a escollir.
_____________________________________________________________________________________________________________
B0FGHN20

Pàg.:

6

PARTIDES D'OBRA

B065HN09

B0A6HN29

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

M2

M2

€
Col·locació de peça ceràmica especial desbordant al
Rend.: 1,000
18,80
perímetre, 30x30, color a escollir.
_____________________________________________________________________________________________________________

B0FHHN01

m2

€
Enrajolat de vas de piscina amb rajola de gres de
Rend.: 1,000
21,85
mides 31x31 cm non-slip de model Hierro 2.0 sèrie
Natural de Rosa Gres o equivalent, de gres
porcel·lànic, de colors a escollir per la D.F. i detallats
en plànols, col·locades amb ciment cola flexible
cimentós monocomponent d'adherència màxima
equivalent a Tecnocol Flex de Fixcer, aplicat a la
llana dentada de 10 mm tipus C2TS1
(UNE-EN12004) sobre la base i enllardant cada peça
i rejuntat amb morter per al segellat de juntes de 0 a
16 mm, resistent a les agressions químiques i molt
resistent a les altes temperatures, hidrorepelent i
antifongs equivalent a Juntatec Gris cemento, tipus
CG2 WAr (UNE-EN13888), color a escollir per la D.F.
S'inclou la col·locació de les peces Rosagres. Tot
segons mostra a aprovar per la D.F. i amb certificat
de lliscament classe 3 segons DB-SU 1 del CTE o
classificació 3 (Rd>45) Mètode del Pèndul del TRRL i
classificació C (DIN 51097).
_____________________________________________________________________________________________________________
B7422HN1

m2

B755HN35

M2

B7J2HN15

M

BD515HN2

U

BEM3HM10

U

€
Làmina de PVC sobre tot el perímetre de les piscines,
Rend.: 1,000
13,50
inclòs canal desbordament d'aigua.
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Impermeabilització de vas de piscina, amb morter
Rend.: 1,000
8,50
impermeabilitzant Hidroelàstic de Fixcer o equivalent,
pel mètode de membrana elàstica, bicomponent, de
base ciments hidràulics modificats amb polímers,
aplicat en dues capes de 1 mm de gruix cadascuna i
espaiades segons indicacions del fabricant, utilitzant
brotxa, llana fina o sistema automàtic polaritzador i
entre les dues capes la col·locació d'una malla de
fibra de vidre amb protecció antialcalina teixada 5x5
mm tipus Net-Hidro de Fixcer o equivalent. S'inclou el
segellat de les juntes de dilatació, dels passos de
tubs, desaigües, dels recolzaments de les baranes de
les piscines o altres elements amb massilla
d'elastòmer poliuretànic d'alta elasticitat tipus Sellador
S10 de Fixcer o equivalent amb la prèvia aplicació de
la seva imprimació i reblert de junt amb cordó cel·lular
de polietilè expandit, col·locat a pressió a l'interior del
junt si cal i un morter de resines epoxi RG R2Tcom a
fixador dels passatubs dels impulsors tipus Epoxicol
de Fixcer o equivalent.
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Reblert de la junta de dilatació existent entres les
Rend.: 1,000
21,50
dues piscines, amb cordó d'escuma de polietilè, tipus
SELLALASTIC FOAM o similar, i massilla elàstica,
tipus SILICONA NEUTRA, com segellat final.
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Bonera amb tapa antiterbolí per a piscina amb vas de
Rend.: 1,000
35,70
formigó, de plàstic, connexió de tub de diàmetre 160
mm i encastat.
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Conjunt d'instal·lació d'extractor tipus td-2000/315 o
Rend.: 1,000
624,00
equivalent, monofàsic per a 230 v, de 315 mm de
diàmetre i 1050/2000 m3/h de cabal màxim d'aire,
col·locat en conducte, amb comporta tipus
mca-2000/315, silenciador de conducte sil-315 i p.p.
d'instal·lació elèctrica amb commutador de dues
velocitats. Dipòsit de compensació.
_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-1

E2R641J0

m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000

33,67

Preu

Parcial

h

Manobre

0,750

/R x 20,46000

=

Subtotal:

P-4

15,34500
15,34500

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000

/R x 17,84000

=

E711AEJ5

m2

15,34500

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

17,84000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de formigó i/o ceràmica inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

17,84000

1,00 %

0,15345

1,00 %

33,33845
0,33338

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000

11,72

Preu

1,450

x 8,00000

h

Ajudant col.locador

0,150

/R x 21,75000

=

3,26250

A0127000

h

Oficial 1a col.locador

0,300

/R x 24,50000

=

7,35000

Subtotal:

Parcial
=

kg

Emulsió bituminosa, tipus ED

0,300

x 0,81000

=

0,24300

B711S0N0

m2

Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP)
48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180
g/m2

1,100

x 6,17000

=

6,78700

Import

11,60000

11,60000

Formació de pendents del suport de paviments, de 4
cm de gruix, de mitja, amb morter de ciment 1:4.

E8210HN16

m2

11,60000

8,69
Preu

Parcial

€
Import

h

Oficial 1a paleta

0,020

/R x 24,50000

=

0,49000

A0140000

h

Manobre

0,050

/R x 20,46000

=

1,02300

Subtotal:

1,51300

1,51300

Materials
M3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0795

x 89,16880

Subtotal:

=

7,08892

7,08892

7,08892

7,03000

1,50 %

0,15919

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

17,80169
0,17802

Revestiment de la part superior vertical piscines amb
peces ceràmiques especials, igual a l'existent, color a
escollir.

17,97970

Rend.: 1,000

Unitats

39,84

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000
A0140000

h
h

Oficial 1a paleta
Manobre

0,400

/R x 24,50000

=

9,80000

0,329

/R x 20,46000

=

6,73134

Subtotal:

16,53134

16,53134

Materials
B0711024H6 kg

Adhesiu cimentós tipus C2-TE segons UNE 12004,
color gris, tixotròpic, monocomponent, amb ciments
d'alta resistència, àrids seleccionats i gran contingut
de resines sintètiques, de gran flexibilitat, ref.
B12904005 de la serie Adhesius cimentosos de
BUTECH

4,9028

x 0,92000

=

4,51058

B0FGHN17

u

Peces ceràmiques especials, igual a l'existent, color a 36,000
escollir.

x 0,48000

=

17,28000

B05A2203K

kg

Morter deformable i impermeable per al rejuntat de
rajoles ceràmiques en balcons, terrasses i sòls amb
calefacció radiant, Classificació segons EN 13888
com CG2, PCI PERICOLOR FLEX, de BASF-CC, ref.
P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs
especial universal de BASF-CC

x 1,40000

=

0,71400

Ma d'obra
A0122000

10,61250

DESPESES AUXILIARS

11,71600

Rend.: 1,000
Unitats

D0701821

€

Import

7,03000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,60000
0,11600

1,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
M2

10,61250

B7Z24000

€

P-7

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

E5Z1HN36

Parcial

Subtotal:

Subtotal:

P-3

Preu

A0137000

Materials
t

17,98

Materials

33,67183

Unitats
B2RA71H0

Rend.: 1,000

Unitats

17,84000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9
segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb
armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació

8,68794

Ma d'obra
Subtotal:

E2RA71H0

8,60192
0,08602

1,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Maquinària

P-2

8

€
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats

C1RA2900

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0140000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,510

Subtotal:

22,50458

22,50458
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

9

PARTIDES D'OBRA

E936HN04

Pàg.:

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,41328

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

39,44920
0,39449

m2

Formació de solera formigó projectat gunite o
equivalent, amb un gruix de 20 cm a base de la
mescla de ciment PA 350 amb un gruix de 20 cms.
Dosificació 350 kg/m3 de ciment, àrid 0.9 (30%) i fins.
Recobriment mínim de 3 cms. Per al recrescut del
vas de la piscina.

Subtotal:

39,84370

Rend.: 1,000

52,05

P-15

Unitats

Preu

Parcial

19,56783

E9G11JM1

m2

19,56783

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25821

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

37,03984
0,37040

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Recrescut perimetral de 5 cm de la piscina, amb
formigó
HA-30/F/10/IIIa de consistència fluida,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb additiu
hidròfug, abocat amb bomba.

37,41024

Rend.: 1,000

12,05

Unitats

Import

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,810

/R x 20,46000

=

16,57260

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100

/R x 24,50000

=

2,45000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,491

/R x 24,50000

=

12,02950

A0140000

h

Manobre

0,130

/R x 20,46000

=

2,65980

Subtotal:

28,60210

Subtotal:

28,60210

5,10980

5,10980

Maquinària

Maquinària
C1701100

H

Camió amb bomba de formigonar

0,064

/R x 155,18000

=

Subtotal:

9,93152
9,93152

9,93152

C1701100

H

Camió amb bomba de formigonar

0,011

/R x 155,18000

=

1,70698

C2005000

H

Regle vibratori

0,100

/R x 4,43000

=

0,44300

Subtotal:

Materials
B064300B

m3

x 61,04000

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària 0,206
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

=

12,57424

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,57424

E9DB1437

m2

Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat
antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

0,42903

1,00 %

51,53689
0,51537

Formigó HA-30/F/10/IIIa+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E

37,41

Parcial

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col.locador

0,500

/R x 24,50000

=

12,25000

A0137000

h

Ajudant col.locador

0,200

/R x 21,75000

=

4,35000

A0140000

h

Manobre

0,030

/R x 20,46000

=

0,61380

Subtotal:

17,21380

Materials
B0FGB172

m2

Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

1,020

x 16,10000

=

16,42200

B0711013

kg

Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN
12004

7,0035

x 0,38000

=

2,66133

B05A2103

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425

x 0,34000

=

0,48450

x 91,87000

=

2,14998

4,59350

E9U341AY

m

4,59350

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07665

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

11,92993
0,11930

Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

12,04923

Rend.: 1,000

Unitats

7,92

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col.locador

0,100

/R x 24,50000

=

2,45000

A0137000

h

Ajudant col.locador

0,020

/R x 21,75000

=

0,43500

Subtotal:
17,21380

4,59350

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
P-16

Preu

0,050

Subtotal:

52,05226

Rend.: 1,000

Unitats

m3

12,57424

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,14998

Materials
B065CH6C

Subtotal:

P-12

10

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-9

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

2,88500

2,88500

Materials
B05A2203

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,1001

x 0,90000

=

0,09009

B0711024

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

0,525

x 0,80000

=

0,42000

B9U341A0

m

Sòcol de rajola gres extruït esmaltat, de 10 cm
d'alçària

1,020

x 4,32000

=

4,40640

Subtotal:

4,91649

4,91649
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

11

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,04328

1,00 %

7,84477
0,07845

COST EXECUCIÓ MATERIAL
ED5FC174

Pàg.:

12

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-18

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

Col.locació de reixa de pvc sobre canal perimetral.

h

Manobre

10,000

/R x 20,46000

=

204,60000

h

Oficial 1a

23,000

/R x 24,50000

=

563,50000

Subtotal:

7,92321

Rend.: 1,000
Unitats

A0140000
A0121000

9,86
Preu

Parcial

€
Import

768,10000

768,10000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

11,52150

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

779,62150
7,79622

COST EXECUCIÓ MATERIAL

787,41772

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,470

/R x 20,46000

=

Subtotal:

P-23

9,61620
9,61620

K214HN02

u

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14424

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

9,76044
0,09760

Retirada escales metàl·liques de piscina, per la seva
posterior col·locació.

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

10,31
Preu

Parcial

Unitats
A0140000

h

Manobre

5,74

Preu

Parcial

0,2735

/R x 20,46000

=

Subtotal:

€
Import

A0140000

h

Manobre

0,4915

/R x 20,46000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

10,05609
10,05609

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,59581
5,59581

5,59581

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08394

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

5,67975
0,05680

u

Retirada de tots aquells elements que es troben dins
del vas de la piscina, com elements de il·luminació,
brocs d'aspiració i neteja, elements d'impulsió,
embornals, etc.

m2

10,05609

10,20693
0,10207

1,00 %

Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Espai
interior, zona d'aigües.

963,17

Preu

Parcial

5,73654

Rend.: 1,000

Unitats

6,88

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,328

/R x 20,46000

=

Subtotal:

10,30900

Rend.: 1,000

Unitats

K218A210

0,15084

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K214HN03

P-24

1,50 %

€

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

P-21

Rend.: 1,000

Ma d'obra

9,85805

Rend.: 1,000
Unitats

m2

9,61620

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-20

K21835HN

€

Import

6,71088
6,71088

6,71088

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10066

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

6,81154
0,06812

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,87966

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

35,000

/R x 20,46000

=

716,10000

A0121000

h

Oficial 1a

9,120

/R x 24,50000

=

223,44000

Subtotal:

939,54000

K214HNT2

u

14,09310

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

953,63310
9,53633
963,16943

Rend.: 1,000

m2

Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000

787,42

€

Preu

Parcial

Import

11,54
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,550

/R x 20,46000

=

Subtotal:

11,25300
11,25300

11,25300

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16880

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

11,42180
0,11422

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
Ma d'obra

939,54000

1,50 %

Formació de nínxol al vas de la piscina per a
l'adequació de les escales al CTE, segons detall
plànol 12. Inclòs elements i mitjans auxiliars
necessaris.

K218HN21

Unitats

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-22

P-25

11,53601
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

13

PARTIDES D'OBRA

P-26

K2194421

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m2

Arrencada de paviment ceràmic i formigó de
pendents, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000

9,89

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,1265

/R x 24,50000

=

3,09925

A0140000

h

Manobre

0,320

/R x 20,46000

=

6,54720

Subtotal:

m2

P-30

9,64645
1,50 %

0,14470

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

9,79115
0,09791

1,50 %

0,38341

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

25,94395
0,25944

u

Hores d'ajudes d'ajudant per al desmuntatge
d'instal.lacions existents a la zona de piscines, amb
mitjans manuals, inclòs càrrega a contenidor o camió.

11,54

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,319

/R x 20,46000

=

6,52674

h

Oficial 1a

0,200

/R x 24,50000

=

4,90000

Subtotal:

11,42674

22,47

Unitats

Preu

A013H000

h

Ajudant electricista

1,0092

/R x 21,72000

€

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-28

K21G1MA1

u

Hores d'ajudes d'oficial 1ra per al desmuntatge
d'instal.lacions existents a la zona de piscines, amb
mitjans manuals, inclòs càrrega a contenidor o camió.

21,91982

K21G1MA4

u

11,42674

Unitats

26,20

Preu

Parcial

1,50 %

0,32880

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

22,24862
0,22249

Hores d'ajudes d'ajudant per al desmuntatge
d'instal.lacions existents a la zona de sala de
musculació, amb mitjans manuals, inclòs càrrega a
contenidor o camió.

22,47110

Rend.: 1,000

22,47

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

1,0092

/R x 21,72000

=

Oficial 1a electricista

1,0095

/R x 25,32000

=

Subtotal:

€

Import

21,91982

u

25,56054

25,56054

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,38341

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

25,94395
0,25944

Hores d'ajudes d'oficial 1ra per al desmuntatge
d'instal.lacions existents a la zona la sala de
musculació, amb mitjans manuals, inclòs càrrega a
contenidor o camió.

P-32

K45RHM38

m2

26,20339

Rend.: 1,000

Unitats

26,20

Preu

Parcial

€

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,32880

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

22,24862
0,22249

Reparació de superfícies escrostonades, amb
segregacions, escantellades, erosions o zones amb
desprendiments en paraments de formigó, amb
morter tixotròpic de dos components de ciment,
resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres,
inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb
aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures. Zona
sala musculació

22,47110

Rend.: 1,000

Unitats

221,15

Preu

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

2,953

/R x 24,50000

=

72,34850

A0140000

h

Manobre

3,500

/R x 20,46000

=

71,61000

Subtotal:

143,95850

Materials
h

Oficial 1a electricista

1,0095

/R x 25,32000
Subtotal:

=

25,56054
25,56054

€

Import

Ma d'obra

Import

Ma d'obra
A012H000

21,91982

25,56054

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K21G1MA2

Import

21,91982

COST EXECUCIÓ MATERIAL
h

Subtotal:

P-29

Preu

€

Ma d'obra

Ma d'obra
A012H000

21,91982

DESPESES AUXILIARS

11,54101

Rend.: 1,000

Import

21,91982

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-31

11,42674
0,11427

1,00 %

=

Subtotal:

Unitats
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parcial

€

Ma d'obra

Ma d'obra
A0121000

26,20339

Rend.: 1,000

9,88906

Rend.: 1,000

Unitats

K21G1MA3

9,64645

DESPESES AUXILIARS

Arrencada de paviment exterior, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor. Espai exterior.

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K219HN21

14

PARTIDES D'OBRA

Unitats

P-27

Pàg.:

B0715100

kg

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

75,000

x 0,86000

=

64,50000

B0717000

kg

Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

1,200

x 5,75000

=

6,90000

25,56054

143,95850
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Pàg.:

15

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

71,40000

m2

Sanejament del formigó degradat on el percentatge
de clorurs superi el 0,1%, de les zones disgregades,
del material després, la brutícia, els olis, grasses i
restes de pintures. Zona vas piscina.

Unitats
Manobre

0,027

/R x 20,46000

=

0,55242

A0121000

h

Oficial 1a

0,020

/R x 24,50000

=

0,49000

1,00 %

218,95746
2,18957

Subtotal:

221,14704
1,08

Parcial

€

h

Oficial 1a

0,020

/R x 24,50000

=

0,49000

A0140000

h

Manobre

0,027

/R x 20,46000

=

0,55242

Subtotal:

1,04242

0,02606

1,00 %

1,06848
0,01068

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K45RHN22

m2

Sanejament de l'armat oxidat amb raspall de pues
d'acer. Zona vas piscina.

2,15
Preu

Parcial

h

Manobre

0,1026

/R x 20,46000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

K45RHN23

m2

Sanejament de l'armat oxidat amb raspall de pues
d'acer. Zona sala musculació.

h

Manobre

0,1285

m2

176,10

Preu

Parcial

€

Import

A0140000

h

Manobre

2,5145

/R x 20,46000

=

51,44667

A0121000

h

Oficial 1a

2,000

/R x 24,50000

=

49,00000

Subtotal:

100,44667

100,44667

B0715100

kg

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

75,000

x 0,86000

=

64,50000

B0717000

kg

Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

1,200

x 5,75000

=

6,90000

2,50 %

2,51117

2,15199

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

174,35784
1,74358

2,70
Preu

/R x 20,46000

Parcial
=

Subtotal:

€
Import

2,62911

P-48

K8415A12

m2

2,62911
0,03944

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

2,66855
0,02669
2,69523
1,08

71,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,62911

1,50 %

Rend.: 1,000

Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS

DESPESES AUXILIARS

Sanejament del formigó degradat on el percentatge
de clorurs superi el 0,1%, de les zones disgregades,
del material després, la brutícia, els olis, grasses i
restes de pintures. Zona sala musculació.

Reparació de superfícies escrostonades, amb
segregacions, escantellades, erosions o zones amb
desprendiments en paraments de formigó, amb
morter tixotròpic de dos components de ciment,
resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres,
inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb
aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures. Zona
vas piscina

1,07917

1,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K45RHN31

1,06848
0,01068

2,13069
0,02131

Subtotal:

P-42

1,00 %

0,03149

Ma d'obra
A0140000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

Rend.: 1,000
Unitats

0,02606

Materials

2,09920

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-35

m2

2,09920
2,09920

2,50 %

Ma d'obra

Ma d'obra
A0140000

1,04242

DESPESES AUXILIARS

€
Import

1,04242

Unitats

1,07917

Rend.: 1,000
Unitats

K45RU510

1,04242

2,50 %

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import
P-44

A0121000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parcial

h

Preu

DESPESES AUXILIARS

Preu

A0140000

Ma d'obra

P-34

16

Ma d'obra

3,59896

Rend.: 1,000

Unitats

71,40000

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K45RHN19

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-33

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat
superficial llis, amb cantell recte (A) segons la norma
UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 15 mm de gruix ,
sistema desmuntable amb estructura acer galvanitzat
vista format per perfils principals en forma de T de 24
mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil
secundaris col·locats formant retícula , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

176,10142

Rend.: 1,000

Unitats

71,40000

30,31

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,3975

/R x 25,32000

=

10,06470

A013M000

h

Ajudant muntador

0,500

/R x 21,75000

=

10,87500

Subtotal:
Materials

20,93970

20,93970
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

17

PARTIDES D'OBRA

B8415A10

B84ZE510

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

18

PARTIDES D'OBRA

m2

m2

Placa d'escaiola per a cel ras registrable, acabat
superficial llis, amb cantell recte (A) segons la norma
UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 15 mm de gruix , i
reacció al foc A2-s1, d0

1,030

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris
formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de
remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

1,030

x 4,80000

=

x 3,70000

XPAUHN06

pa

Rend.: 1,000

=

27,82
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra

3,81100

A0127000

h

Oficial 1a col.locador

0,300

/R x 24,50000

=

7,35000

A0137000

h

Ajudant col.locador

0,3045

/R x 21,75000

=

6,62288

B7422HN1

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-50

Col·locació de làmina de PVC sobre tot el perímetre
de les piscines, inclòs canal desbordament d'aigua.

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Pa

m2

13,97288

13,97288

Partides d'obra

DESPESES AUXILIARS

XPA0HNSS

E751HN35

Unitats

Subtotal:

P-49

P-5

4,94400

8,75500

m2

Làmina de PVC sobre tot el perímetre de les piscines, 1,000
inclòs canal desbordament d'aigua.

x 13,36634

8,75500

1,50 %

0,31410

1,00 %

30,00880
0,30009

Subtotal:

30,30888

€
Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a
Rend.: 1,000
4.670,82
l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Partida alçada a justificar per muntatge de les
Rend.: 1,000
3.105,00
instal·lacions al vas de la piscina, impulsió,
il·luminació.
_____________________________________________________________________________________________________________

=

13,36634
13,36634

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20959

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

27,54881
0,27549

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

E7J2HN14

m

13,36634

Reblert de la junta de dilatació existent entres les
dues piscines, amb cordó d'escuma de polietilè, tipus
SELLALASTIC FOAM o similar, i massilla elàstica,
tipus SILICONA NEUTRA, com segellat final.

27,82430

Rend.: 1,000

Unitats

26,39

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col.locador

0,1945

/R x 24,50000

=

Subtotal:

4,76525
4,76525

4,76525

Partides d'obra
B7J2HN15

M

Reblert de la junta de dilatació existent entres les
dues piscines, amb cordó d'escuma de polietilè, tipus
SELLALASTIC FOAM o similar, i massilla elàstica,
tipus SILICONA NEUTRA, com segellat final.

1,000

x 21,28713

=

Subtotal:

21,28713

21,28713

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07148

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

26,12386
0,26124

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-8

E8215HN19

m2

21,28713

Col·locació de peça ceràmica especial desbordant al
perímetre, 30x30, color a escollir.

26,38510

Rend.: 1,000
Unitats

38,19
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,3165

/R x 20,46000

=

6,47559

A0127000

h

Oficial 1a col.locador

0,500

/R x 24,50000

=

12,25000

Subtotal:

18,72559

18,72559

Partides d'obra
B0FGHN20

M2

Col·locació de peça ceràmica especial desbordant al
perímetre, 30x30, color a escollir.

1,000

x 18,61386
Subtotal:

=

18,61386
18,61386

18,61386
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

19

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,50 %

0,46814

1,00 %

37,80759
0,37808

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E936HN08

m2

Solera amb peces alleugerides de polipropilè tipus
Caviti, per al recrescut del vas de la piscina.

A0140000

h

Manobre

0,100

/R x 20,46000

=

2,04600

A0137000

h

Ajudant col.locador

0,196

/R x 21,75000

=

4,26300

A0127000

h

Oficial 1a col.locador

0,500

/R x 24,50000

=

12,25000

27,59
Preu

Parcial

€

Subtotal:

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,060

/R x 24,50000

=

1,47000

A0140000

h

Manobre

0,147

/R x 20,46000

=

3,00762

Subtotal:

B0FGHM12

Import

m2

Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup
1,000
Al/AllA (UNE-EN 14411), de forma quadrada, preu alt,
de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb suport per
paviment flotant, incloses peces especials.

Camió amb bomba de formigonar

0,060

4,47762

/R x 155,18000

=

Subtotal:

4,47762

9,31080
9,31080

Solera amb peces alleugerides de polipropilè tipus
Caviti, per al recrescut del vas de la piscina.

1,000

x 13,46535

=

Subtotal:

E9D1HN12

m2

1,50 %

0,06716

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

27,32093
0,27321

Revestiment de canal amb peces ceràmiques
especials 2x2, color a escollir.

m2

27,59414

Rend.: 1,000
Unitats

E9DCHN06

13,46535

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-11

P-14

13,46535
13,46535

39,42
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,223

/R x 20,46000

=

4,56258

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,300

/R x 24,50000

=

7,35000

Subtotal:

11,91258

11,91258

M2

Revestiment de canal amb peces ceràmiques
especials 2x2, color a escollir.

1,000

x 26,94059

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

26,94059
26,94059

0,17869

1,00 %

39,03186
0,39032

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-13

E9DBHN11

m2

Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat
antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades
amb suport per paviment flotant, incloses peces
especials.

39,42218

Rend.: 1,000

Unitats

38,23

Preu

Parcial

€

Import

19,00990

19,00990

19,00990

1,50 %

0,27839

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

37,84729
0,37847

Enrajolat de vas de piscina amb rajola de gres de
mides 31x31 cm non-slip de model Hierro 2.0 sèrie
Natural de Rosa Gres o equivalent, de gres
porcel·lànic, de colors a escollir per la D.F. i detallats
en plànols, col·locades amb ciment cola flexible
cimentós monocomponent d'adherència màxima
equivalent a Tecnocol Flex de Fixcer, aplicat a la
llana dentada de 10 mm tipus C2TS1
(UNE-EN12004) sobre la base i enllardant cada peça
i rejuntat amb morter per al segellat de juntes de 0 a
16 mm, resistent a les agressions químiques i molt
resistent a les altes temperatures, hidrorepelent i
antifongs equivalent a Juntatec Gris cemento, tipus
CG2 WAr (UNE-EN13888), color a escollir per la D.F.
S'inclou la col·locació de les peces Rosagres. Tot
segons mostra a aprovar per la D.F. i amb certificat
de lliscament classe 3 segons DB-SU 1 del CTE o
classificació 3 (Rd>45) Mètode del Pèndul del TRRL i
classificació C (DIN 51097).

38,22576

Rend.: 1,000

39,26

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col.locador

0,450

/R x 24,50000

=

11,02500

A0140000

h

Manobre

0,055

/R x 20,46000

=

1,12530

A0137000

h

Ajudant col.locador

0,222

/R x 21,75000

=

4,82850

Subtotal:

26,94059

1,50 %

18,55900

DESPESES AUXILIARS

Unitats

Partides d'obra
B0FGHN13

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,31080

Partides d'obra
M2

x 19,00990

Subtotal:

Maquinària
H

18,55900

Partides d'obra

Ma d'obra

B065HN09

20

Ma d'obra

38,18567

Rend.: 1,000
Unitats

C1701100

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

16,97880

Partides d'obra
B0FHHN01

m2

Enrajolat de vas de piscina amb rajola de gres de
mides 31x31 cm non-slip de model Hierro 2.0 sèrie
Natural de Rosa Gres o equivalent, de gres
porcel·lànic, de colors a escollir per la D.F. i detallats
en plànols, col·locades amb ciment cola flexible
cimentós monocomponent d'adherència màxima
equivalent a Tecnocol Flex de Fixcer, aplicat a la
llana dentada de 10 mm tipus C2TS1
(UNE-EN12004) sobre la base i enllardant cada peça
i rejuntat amb morter per al segellat de juntes de 0 a
16 mm, resistent a les agressions químiques i molt
resistent a les altes temperatures, hidrorepelent i
antifongs equivalent a Juntatec Gris cemento, tipus
CG2 WAr (UNE-EN13888), color a escollir per la D.F.

1,000

x 21,63366

=

21,63366

16,97880
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

21

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:

21,63366
1,50 %

0,25468

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

38,86714
0,38867

u

Bonera amb tapa antiterbolí per a piscina amb vas de
formigó, de plàstic, connexió de tub de diàmetre 160
mm i encastat.

2,50 %

1,79642

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

691,47516
6,91475

P-36

K45RHN24

m

Imprimació de resines epòxid de dos components en
base d'aigua i pigments anticorrosiu no tòxics,
especialment formulada per oferir altes prestacions
anticorrosives sobre superfícies metàl·liques. Zona
vas piscina.

39,25581

Rend.: 1,000

Unitats

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,63366

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
ED51HN06

55,25

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,340

/R x 20,46000

=

6,95640

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,4945

/R x 24,50000

=

12,11525

Subtotal:

19,07165

U

Bonera amb tapa antiterbolí per a piscina amb vas de
formigó, de plàstic, connexió de tub de diàmetre 160
mm i encastat.

1,000

x 35,34653

=

Subtotal:

P-19

EEM3HN09

u

A0121000

h

Oficial 1a

0,134

/R x 24,50000
Subtotal:

M2

Imprimació de resines epòxid de dos components en
base d'aigua i pigments anticorrosiu no tòxics,
especialment formulada per oferir altes prestacions
anticorrosives sobre superfícies metàl·liques. Zona
vas piscina.

35,34653

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

54,70425
0,54704

P-37

K45RHN25

m

€

1,000

x 9,40594

=

3,28300

9,40594

9,40594

9,40594

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,08208

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

12,77102
0,12771

Imprimació de resines epòxid de dos components en
base d'aigua i pigments anticorrosiu no tòxics,
especialment formulada per oferir altes prestacions
anticorrosives sobre superfícies metàl·liques. Zona
sala musculació.

12,89873

Rend.: 1,000

16,32

Preu

Parcial

h

Oficial 1a

0,265

/R x 24,50000

=

Subtotal:
Preu

Parcial

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

1,450

/R x 25,32000

=

36,71400

A013G000

h

Ajudant calefactor

1,618

/R x 21,72000

=

35,14296

€

Import

Import

Subtotal:

71,85696

1,000

x 617,82178

=

B071HN25

m2

Imprimació de resines epòxid de dos components en
base d'aigua i pigments anticorrosiu no tòxics,
especialment formulada per oferir altes prestacions
anticorrosives sobre superfícies metàl·liques. Zona
sala musculació.

1,000

71,85696

617,82178

617,82178

617,82178

6,49250

x 9,50495

=

Subtotal:

6,49250

9,50495

9,50495

9,50495

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,16231

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

16,15976
0,16160

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

6,49250

Partides d'obra

Partides d'obra
Conjunt d'instal·lació d'extractor tipus td-2000/315 o
equivalent, monofàsic per a 230 v, de 315 mm de
diàmetre i 1050/2000 m3/h de cabal màxim d'aire,
col·locat en conducte, amb comporta tipus
mca-2000/315, silenciador de conducte sil-315 i p.p.
d'instal·lació elèctrica amb commutador de dues
velocitats. Dipòsit de compensació.

3,28300

Unitats
A0121000

Ma d'obra

U

3,28300

COST EXECUCIÓ MATERIAL

55,25130
698,39

Import

Ma d'obra

Unitats

BEM3HM10

=

Subtotal:

0,28607

Rend.: 1,000

Parcial

Partides d'obra

19,07165

1,50 %

Conjunt d'instal·lació d'extractor tipus td-2000/315 o
equivalent, monofàsic per a 230 v, de 315 mm de
diàmetre i 1050/2000 m3/h de cabal màxim d'aire,
col·locat en conducte, amb comporta tipus
mca-2000/315, silenciador de conducte sil-315 i p.p.
d'instal·lació elèctrica amb commutador de dues
velocitats. Dipòsit de compensació.

Preu

€

Ma d'obra

B071HN24

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,90

Unitats

35,34653

35,34653

698,38992

Rend.: 1,000

Partides d'obra
BD515HN2

22

PARTIDES D'OBRA

S'inclou la col·locació de les peces Rosagres. Tot
segons mostra a aprovar per la D.F. i amb certificat
de lliscament classe 3 segons DB-SU 1 del CTE o
classificació 3 (Rd>45) Mètode del Pèndul del TRRL i
classificació C (DIN 51097).

P-17

Pàg.:

16,32136

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES
COMPLEX ESPORTIU DE L´HOSPITALET NORD

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES
COMPLEX ESPORTIU DE L´HOSPITALET NORD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

23

PARTIDES D'OBRA

P-38

K45RHN26

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

Imprimació de pont d'unió epòxid, sense dissolvents i
de dos components predosificats. Zona vas piscina.

Rend.: 1,000

18,69

Unitats

Preu

Parcial

h

Oficial 1a

0,303

/R x 24,50000

=

Subtotal:

€
Import

7,42350

M2

Imprimació de pont d'unió epòxid, sense dissolvents i
de dos components predosificats. Zona vas piscina.

1,000

x 10,89109

=

Subtotal:

7,42350

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

K45RHN27

m

Imprimació de pont d'unió epòxid, sense dissolvents i
de dos components predosificats. Zona sala
musculació.

10,89109
0,18559

1,00 %

18,50018
0,18500

K45RHN29

m2

23,59

Unitats

Preu

h

Oficial 1a

0,492

/R x 24,50000

Parcial
=

Subtotal:

A0121000

h

Imprimació de pont d'unió epòxid, sense dissolvents i
de dos components predosificats. Zona sala
musculació.

1,000

x 11,00000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

B071HN29

M2

P-40

K45RHN28

m2

Imprimació de capa de protecció impermeable
anticarbonatació, que no formi barrera de vapor i
protegeixi contra els clorurs. Zona vas piscina.

11,00000

1,00 %

23,35535
0,23355

Unitats

23,58890
9,44

Preu

Parcial

h

Oficial 1a

0,104

/R x 24,50000

=

Subtotal:

K45RHN35

m2

1,000

M2

Imprimació de capa de protecció impermeable
anticarbonatació, que no formi barrera de vapor i
protegeixi contra els clorurs. Zona vas piscina.

1,000

x 6,73267

=

=

4,91225
4,91225

x 6,80198

=

6,80198

6,80198

6,80198
0,12281

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

11,83704
0,11837
11,95541

Rend.: 1,000

35,87

Preu

Parcial

€

Import

A0121000

h

Oficial 1a

0,515

/R x 24,50000

=

12,61750

A0140000

h

Manobre

0,600

/R x 20,46000

=

12,27600

Subtotal:

24,89350

24,89350

Partides d'obra
B071HN33

€

M2

Aplicació d'adhesiu ultra-elàstic tipus Elasticer, com
a pont d'unió entre la làmina de PVC i l'acabat
ceràmic, col·Locat amb llana de dents de 3mm, amb
doble encolat.

1,000

Import

x 10,00000

=

Subtotal:

2,54800

10,00000

10,00000

K4ZWHN24

u

10,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,62234

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

35,51584
0,35516

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,73267

4,91225

2,50 %

Unitats

6,73267

6,73267

Import

Ma d'obra

P-45
Subtotal:

€

DESPESES AUXILIARS

Aplicació d'adhesiu ultra-elàstic tipus Elasticer, com
a pont d'unió entre la làmina de PVC i l'acabat
ceràmic, col·Locat amb llana de dents de 3mm, amb
doble encolat.

Partides d'obra
B071HN28

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,54800
2,54800

Preu
/R x 24,50000

Ma d'obra
A0121000

11,96

Subtotal:

12,05400

0,30135

Rend.: 1,000

0,2005

Imprimació de capa de protecció impermeable
anticarbonatació, que no formi barrera de vapor i
protegeixi contra els clorurs. Zona sala musculació.

Import

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

Subtotal:

11,00000

11,00000

9,43781

Partides d'obra

P-43
m2

9,34437
0,09344

€

Partides d'obra
B071HN27

1,00 %

Oficial 1a

12,05400
12,05400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Imprimació de capa de protecció impermeable
anticarbonatació, que no formi barrera de vapor i
protegeixi contra els clorurs. Zona sala musculació.

Ma d'obra
A0121000

0,06370

Ma d'obra

18,68518

Rend.: 1,000

2,50 %

Unitats

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-39

P-41

10,89109
10,89109

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,42350

Partides d'obra
B071HN26

24

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0121000

Pàg.:

Fixacions d'ancoratges per a formació de carrils.

Rend.: 1,000
Unitats

35,87100
26,58
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,3216

/R x 24,50000
Subtotal:

=

7,87920
7,87920

7,87920

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES
COMPLEX ESPORTIU DE L´HOSPITALET NORD
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

25

PARTIDES D'OBRA

U

Fixacions d'ancoratges per a formació de carrils.

1,000

x 18,31683

=

Subtotal:

18,31683
18,31683

K4ZWHN25

u

18,31683

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11819

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

26,31422
0,26314

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-46

Fixacions d'ancoratges per a la col·locació de
l'escala.

26,57736

Rend.: 1,000

26,58

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,3216

/R x 24,50000

=

Subtotal:

Subtotal:

7,87920

U

Fixacions d'ancoratges per a la col·locació de
l'escala.

1,000

x 18,31683

=

Subtotal:

7,87920

18,31683
18,31683

K786HN05

m2

18,31683

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11819

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

26,31422
0,26314

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-47

Impermeabilització de vas de piscina, amb morter
impermeabilitzant Hidroelàstic de Fixcer o equivalent,
pel mètode de membrana elàstica, bicomponent, de
base ciments hidràulics modificats amb polímers,
aplicat en dues capes de 1 mm de gruix cadascuna i
espaiades segons indicacions del fabricant, utilitzant
brotxa, llana fina o sistema automàtic polaritzador i
entre les dues capes la col·locació d'una malla de
fibra de vidre amb protecció antialcalina teixada 5x5
mm tipus Net-Hidro de Fixcer o equivalent. S'inclou el
segellat de les juntes de dilatació, dels passos de
tubs, desaigües, dels recolzaments de les baranes de
les piscines o altres elements amb massilla
d'elastòmer poliuretànic d'alta elasticitat tipus Sellador
S10 de Fixcer o equivalent amb la prèvia aplicació de
la seva imprimació i reblert de junt amb cordó cel·lular
de polietilè expandit, col·locat a pressió a l'interior del
junt si cal i un morter de resines epoxi RG R2Tcom a
fixador dels passatubs dels impulsors tipus Epoxicol
de Fixcer o equivalent.

26,57736

Rend.: 1,000

Unitats

25,79

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col.locador

0,271

/R x 24,50000

=

6,63950

A0140000

h

Manobre

0,500

/R x 20,46000

=

10,23000

Subtotal:

16,86950

Partides d'obra
B755HN35

26

M2

Impermeabilització de vas de piscina, amb morter
impermeabilitzant Hidroelàstic de Fixcer o equivalent,
pel mètode de membrana elàstica, bicomponent, de

1,000

x 8,41584

=

base ciments hidràulics modificats amb polímers,
aplicat en dues capes de 1 mm de gruix cadascuna i
espaiades segons indicacions del fabricant, utilitzant
brotxa, llana fina o sistema automàtic polaritzador i
entre les dues capes la col·locació d'una malla de
fibra de vidre amb protecció antialcalina teixada 5x5
mm tipus Net-Hidro de Fixcer o equivalent. S'inclou el
segellat de les juntes de dilatació, dels passos de
tubs, desaigües, dels recolzaments de les baranes de
les piscines o altres elements amb massilla
d'elastòmer poliuretànic d'alta elasticitat tipus Sellador
S10 de Fixcer o equivalent amb la prèvia aplicació de
la seva imprimació i reblert de junt amb cordó
cel·lular de polietilè expandit, col·locat a pressió a
l'interior del junt si cal i un morter de resines epoxi
RG R2Tcom a fixador dels passatubs dels impulsors
tipus Epoxicol de Fixcer o equivalent.

7,87920

Partides d'obra
B0A6HN29

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra
B0A6HN28

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

8,41584

16,86950

8,41584

8,41584

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25304

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

25,53838
0,25538

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,79377
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost PE HOSPITALET NORD

SubObra

01

ENDERROCS

1

PRESSUPOST
13 K45RHN29

TOTAL
m2

Arrencada de paviment ceràmic i formigó de pendents, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 26)

9,89

1.019,230

10.080,18

2 K219HN21

m2

Arrencada de paviment exterior, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Espai exterior. (P - 27)

11,54

409,795

4.729,03

3 K218A210

m2

Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor. Espai interior, zona d'aigües. (P - 24)

6,88

1.493,500

10.275,28

4 K218HN21

m2

Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 25)

11,54

409,795

4.729,03

SubObra

01.01
01

Pressupost PE HOSPITALET NORD

SubObra

02

ESTRUCTURA

1 E9G11JM1

m2

Recrescut perimetral de 5 cm de la piscina, amb formigó
HA-30/F/10/IIIa de consistència fluida, grandària màxima del granulat
10 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb bomba. (P - 15)

12,05

78,570

m2

Sanejament del formigó degradat on el percentatge de clorurs superi
el 0,1%, de les zones disgregades, del material després, la brutícia,
els olis, grasses i restes de pintures. Zona vas piscina. (P - 33)

1,08

697,132

752,90

3 K45RHN31

m2

Sanejament del formigó degradat on el percentatge de clorurs superi
el 0,1%, de les zones disgregades, del material després, la brutícia,
els olis, grasses i restes de pintures. Zona sala musculació. (P - 42)

1,08

81,959

88,52

4 K45RHN22

m2

Sanejament de l'armat oxidat amb raspall de pues d'acer. Zona vas
piscina. (P - 34)

2,15

697,132

1.498,83

5 K45RHN23

m2

Sanejament de l'armat oxidat amb raspall de pues d'acer. Zona sala
musculació. (P - 35)

2,70

81,959

221,29

6 K45RHN24

m

Imprimació de resines epòxid de dos components en base d'aigua i
pigments anticorrosiu no tòxics, especialment formulada per oferir
altes prestacions anticorrosives sobre superfícies metàl·liques. Zona
vas piscina. (P - 36)

12,90

697,132

8.993,00

7 K45RHN25

m

Imprimació de resines epòxid de dos components en base d'aigua i
pigments anticorrosiu no tòxics, especialment formulada per oferir
altes prestacions anticorrosives sobre superfícies metàl·liques. Zona
sala musculació. (P - 37)

16,32

81,959

1.337,57

8 K45RHN26

m

Imprimació de pont d'unió epòxid, sense dissolvents i de dos
components predosificats. Zona vas piscina. (P - 38)

18,69

697,132

13.029,40

9 K45RHN27

m

Imprimació de pont d'unió epòxid, sense dissolvents i de dos
components predosificats. Zona sala musculació. (P - 39)

23,59

61,470

1.450,08

10 K45RU510

m2

Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions,
escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments
de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment,
resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat
manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i
passivat d'armadures. Zona vas piscina (P - 44)

176,10

697,132

122.764,95

Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions,
escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments
de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment,
resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat
manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i
passivat d'armadures. Zona sala musculació (P - 32)

221,15

Imprimació de capa de protecció impermeable anticarbonatació, que
no formi barrera de vapor i protegeixi contra els clorurs. Zona vas

9,44

12 K45RHN28

m2

m2

SubObra

61,470

1.742,830

13.594,09

16.452,32
EUR

Imprimació de capa de protecció impermeable anticarbonatació, que
no formi barrera de vapor i protegeixi contra els clorurs. Zona sala
musculació. (P - 41)

11,96

409,795

01.02

4.901,15

186.030,87

Obra

01

Pressupost PE HOSPITALET NORD

SubObra

03

ZONA PISCINES

1 E751HN35

m2

Col·locació de làmina de PVC sobre tot el perímetre de les piscines,
inclòs canal desbordament d'aigua. (P - 5)

27,82

134,800

3.750,14

2 K45RHN35

m2

Aplicació d'adhesiu ultra-elàstic tipus Elasticer, com a pont d'unió
entre la làmina de PVC i l'acabat ceràmic, col·Locat amb llana de
dents de 3mm, amb doble encolat. (P - 43)

35,87

134,800

4.835,28

3 E8215HN19

m2

Col·locació de peça ceràmica especial desbordant al perímetre,
30x30, color a escollir. (P - 8)

38,19

40,440

1.544,40

4 E9D1HN12

m2

Revestiment de canal amb peces ceràmiques especials 2x2, color a
escollir. (P - 11)

39,42

96,040

3.785,90

5 ED5FC174

m

Col.locació de reixa de pvc sobre canal perimetral.
(P - 18)

9,86

137,200

1.352,79

6 E8210HN16

m2

Revestiment de la part superior vertical piscines amb peces
ceràmiques especials, igual a l'existent, color a escollir. (P - 7)

39,84

82,320

3.279,63

7 E711AEJ5

m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE
104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació (P - 4)

17,98

925,700

16.644,09

8 E5Z1HN36

M2

Formació de pendents del suport de paviments, de 4 cm de gruix, de
mitja, amb morter de ciment 1:4. (P - 3)

8,69

925,700

8.044,33

9 E9DB1437

m2

Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup
AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt,
de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
(P - 12)

37,41

925,700

34.630,44

10 E9U341AY

m

Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 16)

7,92

161,000

1.275,12

11 K4ZWHN24

u

Fixacions d'ancoratges per a formació de carrils. (P - 45)

26,58

26,000

691,08

946,77

2 K45RHN19

11 K45RHM38

m2

29.813,52

Obra

2

piscina. (P - 40)

1 K2194421

TOTAL

Pàg.:

12 K4ZWHN25

u

Fixacions d'ancoratges per a la col·locació de l'escala. (P - 46)

26,58

32,000

850,56

13 E7J2HN14

m

Reblert de la junta de dilatació existent entres les dues piscines, amb
cordó d'escuma de polietilè, tipus SELLALASTIC FOAM o similar, i
massilla elàstica, tipus SILICONA NEUTRA, com segellat final. (P - 6)

26,39

29,000

765,31

TOTAL

SubObra

01.03

81.449,07

Obra

01

Pressupost PE HOSPITALET NORD

SubObra

04

ZONA EXTERIOR

1 E711AEJ5

m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE
104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació (P - 4)

17,98

409,795

7.368,11

2 E9DBHN11

m2

Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup
AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma quadrada, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb suport per paviment flotant, incloses peces
especials. (P - 13)

38,23

409,795

15.666,46

EUR
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PRESSUPOST
TOTAL

SubObra

Pàg.:

01.04

3

01

Pressupost PE HOSPITALET NORD

SubObra

05

INSTAL·LACIONS

1 EEM3HN09

u

Conjunt d'instal·lació d'extractor tipus td-2000/315 o equivalent,
monofàsic per a 230 v, de 315 mm de diàmetre i 1050/2000 m3/h de
cabal màxim d'aire, col·locat en conducte, amb comporta tipus
mca-2000/315, silenciador de conducte sil-315 i p.p. d'instal·lació
elèctrica amb commutador de dues velocitats. Dipòsit de
compensació. (P - 19)

698,39

1,000

698,39

2 K21G1MA1

u

Hores d'ajudes d'oficial 1ra per al desmuntatge d'instal.lacions
existents a la zona de piscines, amb mitjans manuals, inclòs càrrega a
contenidor o camió. (P - 28)

26,20

40,000

1.048,00

3 K21G1MA2

u

Hores d'ajudes d'oficial 1ra per al desmuntatge d'instal.lacions
existents a la zona la sala de musculació, amb mitjans manuals, inclòs
càrrega a contenidor o camió. (P - 29)

26,20

40,000

1.048,00

4 K21G1MA3

u

Hores d'ajudes d'ajudant per al desmuntatge d'instal.lacions existents
a la zona de piscines, amb mitjans manuals, inclòs càrrega a
contenidor o camió. (P - 30)

22,47

40,000

898,80

5 K21G1MA4

u

Hores d'ajudes d'ajudant per al desmuntatge d'instal.lacions existents
a la zona de sala de musculació, amb mitjans manuals, inclòs càrrega
a contenidor o camió. (P - 31)

22,47

40,000

898,80

SubObra

01.05
01

Pressupost PE HOSPITALET NORD

SubObra

06

CEL RAS

1 K8415A12

TOTAL

m2

SubObra

Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial llis, amb
cantell recte (A) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i
15 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura acer galvanitzat
vista format per perfils principals en forma de T de 24 mm de base
col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m amb perfil secundaris col·locats formant retícula , per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 48)

30,31

1.929,425

58.480,87

m2

Impermeabilització de vas de piscina, amb morter impermeabilitzant
Hidroelàstic de Fixcer o equivalent, pel mètode de membrana elàstica,
bicomponent, de base ciments hidràulics modificats amb polímers,
aplicat en dues capes de 1 mm de gruix cadascuna i espaiades
segons indicacions del fabricant, utilitzant brotxa, llana fina o sistema
automàtic polaritzador i entre les dues capes la col·locació d'una malla
de fibra de vidre amb protecció antialcalina teixada 5x5 mm tipus
Net-Hidro de Fixcer o equivalent. S'inclou el segellat de les juntes de
dilatació, dels passos de tubs, desaigües, dels recolzaments de les
baranes de les piscines o altres elements amb massilla d'elastòmer
poliuretànic d'alta elasticitat tipus Sellador S10 de Fixcer o equivalent
amb la prèvia aplicació de la seva imprimació i reblert de junt amb
cordó cel·lular de polietilè expandit, col·locat a pressió a l'interior del
junt si cal i un morter de resines epoxi RG R2Tcom a fixador dels
passatubs dels impulsors tipus Epoxicol de Fixcer o equivalent. (P 47)

25,79

732,500

18.891,18

7 E9DCHN06

m2

Enrajolat de vas de piscina amb rajola de gres de mides 31x31 cm
non-slip de model Hierro 2.0 sèrie Natural de Rosa Gres o equivalent,
de gres porcel·lànic, de colors a escollir per la D.F. i detallats en
plànols, col·locades amb ciment cola flexible cimentós
monocomponent d'adherència màxima equivalent a Tecnocol Flex de
Fixcer, aplicat a la llana dentada de 10 mm tipus C2TS1
(UNE-EN12004) sobre la base i enllardant cada peça i rejuntat amb
morter per al segellat de juntes de 0 a 16 mm, resistent a les
agressions químiques i molt resistent a les altes temperatures,
hidrorepelent i antifongs equivalent a Juntatec Gris cemento, tipus
CG2 WAr (UNE-EN13888), color a escollir per la D.F. S'inclou la
col·locació de les peces Rosagres. Tot segons mostra a aprovar per la
D.F. i amb certificat de lliscament classe 3 segons DB-SU 1 del CTE o
classificació 3 (Rd>45) Mètode del Pèndul del TRRL i classificació C
(DIN 51097). (P - 14)

39,26

732,500

28.757,95

8 ED51HN06

u

Bonera amb tapa antiterbolí per a piscina amb vas de formigó, de
plàstic, connexió de tub de diàmetre 160 mm i encastat. (P - 17)

55,25

8,000

442,00

9 XPAUHN06

pa

Partida alçada a justificar per muntatge de les instal·lacions al vas de
la piscina, impulsió, il·luminació. (P - 50)

3.105,00

1,000

3.105,00

10 K214HNT2

u

Formació de nínxol al vas de la piscina per a l'adequació de les
escales al CTE, segons detall plànol 12. Inclòs elements i mitjans
auxiliars necessaris. (P - 22)

787,42

4,000

3.149,68

TOTAL

01.06

58.480,87

Obra

01

Pressupost PE HOSPITALET NORD

SubObra

07

ADEQÜACIÓ DE PISCINA

1 K21835HN

m2

Arrencada d'enrajolat en parament vertical i horitzontal, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 23)

5,74

307,550

1.765,34

2 K214HN02

u

Retirada escales metàl·liques de piscina, per la seva posterior
col·locació. (P - 20)

10,31

4,000

41,24

3 K214HN03

u

Retirada de tots aquells elements que es troben dins del vas de la
piscina, com elements de il·luminació, brocs d'aspiració i neteja,
elements d'impulsió, embornals, etc. (P - 21)

963,17

1,000

963,17

4 E936HN08

m2

Solera amb peces alleugerides de polipropilè tipus Caviti, per al
recrescut del vas de la piscina. (P - 10)

27,59

429,190

11.841,35

5 E936HN04

m2

Formació de solera formigó projectat gunite o equivalent, amb un gruix
de 20 cm a base de la mescla de ciment PA 350 amb un gruix de 20
cms. Dosificació 350 kg/m3 de ciment, àrid 0.9 (30%) i fins.

52,05

85,838

4.467,87

EUR

4

6 K786HN05

4.591,99

Obra

Pàg.:
Recobriment mínim de 3 cms. Per al recrescut del vas de la piscina.
(P - 9)

23.034,57

Obra

TOTAL

PRESSUPOST

SubObra

01.07

73.424,78

Obra

01

Pressupost PE HOSPITALET NORD

SubObra

08

GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R641J0

m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 1)

33,67

90,000

3.030,30

2 E2RA71H0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó i/o
ceràmica inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)

11,72

90,000

1.054,80

TOTAL

SubObra

01.08

4.085,10

Obra

01

Pressupost PE HOSPITALET NORD

SubObra

09

SEGURETAT I SALUT

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES
COMPLEX ESPORTIU DE L´HOSPITALET NORD

PRESSUPOST

1 XPA0HNSS

TOTAL

SubObra

Pa

Pàg.:

Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a
l'estudi i el pla de seguretat i salut (P - 49)
01.09

4.670,82

1,000

5

4.670,82

4.670,82

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES
COMPLEX ESPORTIU DE L´HOSPITALET NORD

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: SubObra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SubObra

01.01

ENDERROCS

29.813,52
186.030,87

SubObra

01.02

ESTRUCTURA

SubObra

01.03

ZONA PISCINES

81.449,07

SubObra

01.04

ZONA EXTERIOR

23.034,57

SubObra

01.05

INSTAL·LACIONS

4.591,99

SubObra

01.06

CEL RAS

58.480,87

SubObra

01.07

ADEQÜACIÓ DE PISCINA

73.424,78

SubObra

01.08

GESTIÓ DE RESIDUS

4.085,10

SubObra

01.09

SEGURETAT I SALUT

4.670,82

Obra

01

Pressupost PE HOSPITALET NORD

465.581,59

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
465.581,59
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost PE HOSPITALET NORD

465.581,59
465.581,59

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES
COMPLEX ESPORTIU DE L´HOSPITALET NORD

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: SubObra
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SubObra

01.01

ENDERROCS

6,40

SubObra

01.02

ESTRUCTURA

39,96

SubObra

01.03

ZONA PISCINES

17,49

SubObra

01.04

ZONA EXTERIOR

4,95

SubObra

01.05

INSTAL·LACIONS

0,99

SubObra

01.06

CEL RAS

12,56

SubObra

01.07

ADEQÜACIÓ DE PISCINA

15,77

SubObra

01.08

GESTIÓ DE RESIDUS

0,88

SubObra

01.09

SEGURETAT I SALUT

1,00

Obra

01

Pressupost PE HOSPITALET NORD

100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost PE HOSPITALET NORD

100,00
100,00

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES
COMPLEX ESPORTIU DE L´HOSPITALET NORD

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

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

465.581,59

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 465.581,59............................................................

60.525,61

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 465.581,59...............................................................

27.934,90

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

554.042,10

21 % IVA SOBRE 554.042,10...............................................................................................

116.348,84

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

670.390,94

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
sis-cents setanta mil tres-cents noranta euros amb noranta-quatre cèntims

Martí Cabestany i Puértolas, arquitecte
Barcelona, maig de 2020
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1.-Introducció.
1.1 Definició:
La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de l’edifici a enderrocar.

1.2 Diferents mètodes de demolició:





Demolició manual (mètode clàssic).
Demolició per mètodes mecànics:
demolició per arrossegament.
demolició per empenta.
demolició per entibament.
demolició per bola.
Demolició per explosius (voladura controlada).
Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc.

1.3 Observacions generals:
Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per aquest
motiu necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent.
A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir:







Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de circulació, instalꞏlacions o
conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer referència a les preses de gas,
electricitat i aigua que hi hagi en l’edifici a demolir i incidint de manera especial en els dipòsits de
combustible, si els hagués.
La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar
l’edifici abans de demolir-lo, anulꞏlar totes les instalꞏlacions per evitar explosions de gas, inundacions per
trencament de canonades d’aigua, electrocucions degudes a instalꞏlacions elèctriques i inclòs contaminació
per aigües residuals.
La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició.
I un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, així com, en el cas
d’una obra entre mitjaneres la influència que aquesta pot tenir en l’estabilitat dels edificis collindants.

Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir:




una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres de seguretat,
temps i cost.
una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap dificultat, àrees
d´aplec de material reciclables i de material purament de runes, per poder realitzar de forma adequada i
segura els treballs de demolició.
Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d’evacuació de runes,
cabrestant, minipales mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper” etc; previsió dels Sistemes de Protecció
colꞏlectiva, dels equips de Protecció Individual i de les instalꞏlacions d’higiene i benestar: tanmateix una
previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària de transport de runes i la previsió de vies
d’evacuació.

INSTALꞏLACIÓ D’AIRE CONDICIONAT ...................................................................................... 54
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DEMOLICIÓ MANUAL
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici auxiliat per eines
manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.).
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres (pala
carregadora, traginadora de trabuc ”dumper”, etc.).

1.2 Descripció:
La demolició s’ha de realitzar de manera inversa al procés de construcció, és a dir:







Començant per la retirada d’instalꞏlacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües fecals,
Subministrament de gas, ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc.
Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc.
Enderrocament de la coberta.
Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans interiors i dels tancaments exteriors.
Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, de pilars i forjats.

S’ha de realitzar l’evacuació immediata de les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en el forjat inferior.
Per realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements de transport
horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical.
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instalꞏlats per a aquesta finalitat, des de les diferents
plantes fins a la cota rasant del carrer, per facilitar, alhora, l’evacuació exterior.
Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runes amb l’ajuda del
muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les runes en un contenidor.
El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan possible,
mitjançant màquines de moviment de terres de petites dimensió (minipales mecàniques).
Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a desenvolupar les
subactivitats següents:




operaris especialitzats en la realització d’enderrocs.
conductors de maquinària per al transport horitzontal.
Operadors de grua per a l’hissat de runes.

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la demolició:






DEMOLICIÓ MANUAL
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.

Maquinària: compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió portacontenidors,
grua mòbil, etc.
una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap dificultat, àrees d’
aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per poder realitzar de forma acurada i segura
els treballs de demolició., etc.
Eines manuals.
Instalꞏlació elèctrica provisional d’obra per l’ ilꞏluminació i l’alimentació de les màquines elèctriques.
Instalꞏlació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les runes.

estudi de seguretat i salut
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Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos editada pel Departament
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació
s' han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l' obra, considerant:
la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment
esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de
la tecnologia que aporti l' empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons
disposa l' Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d' octubre.
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anulꞏlar, o en el seu
cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos

Probabilitat Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
19.-Exposició a radiacions.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
22.-Causats per éssers vius.
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.
26.-O.R.: manipulació de materials tallants.
27.-Malalties causades per agents químics.
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
ALTA
MÈDIA
ALTA
ALTA
ALTA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
MOLT GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
LLEU
GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU
MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
GREU
GREU

Avaluació
del Risc
CRÍTIC
ELEVAT
ELEVAT
ELEVAT
ELEVAT
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
ÍNFIM
BAIX
ELEVAT
BAIX
MEDI
MEDI
BAIX
ÍNFIM
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador.
(16) Risc degut al contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades d’aïllament a les
màquines.
(17 i 27) Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic.
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper” i del martell rompedor i risc causat pel
nivell de soroll.
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DEMOLICIÓ MANUAL



3.- Norma de Seguretat



El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així com l’ús
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible.



Abans de la demolició:















L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la calçada
s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb els senyals de seguretat
vial corresponents.
Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la colꞏlocació de marquesines,
xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda d’objectes cap a fora del solar.
S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb marquesines, etc.
S’anulꞏlaran totes les preses de les instalꞏlacions existents en l’edifici a demolir.
S’instalꞏlaran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la formació de
pols durant la realització dels treballs.
S’instalꞏlarà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta sensibilitat (30 m A) per
a l’alimentació de sortida de llum i dels diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària
elèctrica (muntacàrregues).
Si cal, s’instalꞏlarà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per evitar la projecció
d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es colꞏlocarà la marquesina. en cas que la bastida envaeixi la
vorera s’haurà de construir un pòrtic per facilitar el pas als vianants.
Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre dels respectius
contenidors, que es retiraran periòdicament mitjançant camions.
Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis, per observar
si aquestes progressen.
Es dotarà l’obra d’instalꞏlacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la senyalització de
seguretat en el treball necessària.

Durant la demolició:
















L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es realitzi al
mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat d’elements que
s’abatin o es tombin.
Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués.
En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en el procés de demolició, s’hauran de deixar
alguns murs perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de contrafort, fins a comprovar que no
ha estat afectada la seva estabilitat o fins que es restitueixi l’edificació.
En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l’operari haurà
d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats per sirgues o cables en
posició horitzontal, adequadament ancorats en tots dos extrems.
Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada sigui superior a 6
metres, s’instalꞏlarà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per evitar la caiguda dels
treballadors.
Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 metres, s’establirà
la bastida per ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer generalment llençant les runes cap a
l’interior de l’edifici que s’estigui demolint.
Cap operari es colꞏlocarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix.
En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instalꞏlar les corresponents baranes
de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a nivell vertical.
Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega mitjançant rampes,
tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les runes des de dalt.
En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instalꞏlades marquesines de gran
resistència, amb la finalitat de protegir a totes les persones que es trobin a nivells inferiors.
L’abatiment d’un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no així el desplaçament dels seus punts de
recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de recolzament de l’element que
permeten el descens d’una manera lenta.
En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada.
Les zones de treball hauran d’estar suficientment ilꞏluminades.
S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o altres
sistemes instalꞏlats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra neta i endreçada.
No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i suports, propis
o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes sobre de les bastides.
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En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les
condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.
Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser
afectades per aquestes.
Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants colꞏlocades braç a braç,
tancant la totalitat d’aquesta zona.
Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic.
A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en tot moment
casc, botes de seguretat i granota de treball.
En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar al treballador,
aquest emprarà guants de cuir.
En cas que es generi pols es regaran les runes.
En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els treballadors
hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les vies respiratòries.
En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar ulleres de
protecció contraimpactes mecànics.
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible, l’operari
haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons).
En cas de tall de bigues metàlꞏliques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents proteccions
oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal.

Després de la demolició:



Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per observar les
possibles lesions que s'hagin pogut produir durant l’enderrocament.
S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així iniciar els treballs de construcció del nou edifici.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per
activitat.
Escales de mà

realitzar els treballs d’aquesta

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es colꞏlocaran en l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 1627/1997)
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DEMOLICIÓ MANUAL

DEMOLICIÓ MANUAL

4.- Sistemes de Protecció Colꞏlectiva i Senyalització.

5.- Relació d’Equips de protecció individual.

Les proteccions colꞏlectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:




-

Treball manual de demolició pels operaris especialitzats:
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Cinturó de seguretat.
Ulleres panoràmiques (contra la pols).
Granota de treball.


-

Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador:
Cascos.
Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos.
Guants de cuir.
Davantal de cuir.
Maniguets de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.
Cinturó de seguretat anticaiguda.


-

Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic:
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó de seguretat anticaiguda.
Protecció auditiva (auriculars o tampons).
Canelleres.


-

Treballs de transport horitzontal (conductors):
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori.


-

Treballs de transport vertical (operadors de grua):
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.






Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia i entornpeu.
L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm
d’alçada. Els guardacossos hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un diàmetre
mínim de la corda de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda
perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes,
són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre convenientment tensa de manera que pot suportar al seu
centre un esforç de fins a 150 Kp..
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix
i 20 cm. d’ample.
Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o "palenques" de peus inclinats
units a la part superior per un tauló de fusta.

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta
activitat:



Senyal de perill indefinit.
Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

















Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de perill en general.
Senyal d’advertència de matèries explosives.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal de protecció obligatòria de la vista
Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es colꞏlocaran en l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU

ESTRUCTURES
1.- Introducció.

1.- Definició i descripció.

1.1 Definició:

1.1 Definició:

Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una construcció.

Conjunt d’elements, verticals i horitzontals, de formigó i rodons d’acer corrugat que constitueixen la part resistent
i de suport de l’edifici.

1.2 Tipus d’estructura:

1.2 Descripció:

Es distingeixen els diferents tipus d’estructures:





Construcció de pilars:

Estructures de formigó armat in situ :
de forjats reticulars.
de forjats unidireccionals in situ o amb biga prefabricada.
de lloses.
Estructures metàlꞏliques:
amb xarxes espaials.
amb forjats (unidireccionals o lloses de formigó armat).
Estructures de fusta
Estructures de fàbrica








1.3 Observacions generals:
La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus d’elements que la componen,
tenint en compte els materials que s’utilitzen:




Verticals: pilars o murs de càrrega.
Horitzontals: forjats.
Inclinats: muntants d’escales i rampes.

La construcció d’estructures metàlꞏliques de gran alçada es realitza muntant els pilars i les jàsseres
corresponents a tres nivells, executant-se posteriorment al corresponent forjat.
A les estructures de formigó armat, donades les característiques del formigó, es realitza planta per planta.
A la construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical:



Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent a la seva accessibilitat i
seguretat.
Respecte al transport vertical, ha d’estar ja instalꞏlada a l’obra la grua torre de capacitat d’elevació apropiada
(tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast màxim).

Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de programar l’avenç de l’obra
considerant les necessitats en el moment (just on time) i organitzar el tall d’obra, especialment les zones d’aplec
del material a utilitzar per a la realització de l’estructura.
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades,
estintolaments, cindris, encofrats, etc. ; previsió dels Sistemes de Protecció Colꞏlectiva i dels Equips de Protecció
Individual; així com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària.
S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instalꞏlades les tanques perimetrals de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instalꞏlacions d’higiene i benestar, així com,
també, les preses provisionals de l’obra (aigua i electricitat).
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Confecció de les armadures in situ, una vegada realitzades, es transportaran al tall d’obra i es lligaran a les
esperes convenientment.
Per evitar deformacions en les armadures és convenient colꞏlocar prèviament, l'encofrat de només dos
costats del pilar.
Un cop muntades les armadures es tancarà hermèticament l’encofrat.
S’ abocarà el formigó, des de la part superior, mitjançant cubilot, auxiliat per un operari que s’ha de recolzar
sobre una plataforma de formigonat.
A mesura que s’aboqui el formigó, se l’ha de fer vibrar per tal de compactar-lo.
Un cop s’hagi adormit el formigó, s’haurà de desencofrar, mitjançant elements auxiliars manuals.

Construcció del forjat:








Colꞏlocació de jàsseres prefabricades, si s’escau.
Colꞏlocació de puntals, sotaponts.
Colꞏlocació de l’encofrat : taulons o cubetes recuperables.
Colꞏlocació biguetes, revoltons , armadures, malla electrosoldada i altres components.
Abocada del formigó i el seu preceptiu vibrat.
Per a un adormiment adequat del formigó, aquest s’haurà d’humitejar convenientment.
Una vegada el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte d’execució, s’aniran palatinant.

Per realitzar estructures de formigó serà imprescindible considerar l’equip humà següent:







encofradors.
ferrallistes.
operaris d’abocament i vibrat del formigó.
conductors de formigonera.
operaris per al bombeig del formigó.
operadors de grua.

També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de l’estructura:





Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc ”dùmper” de petita cilindrada pel transport
auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. i altres elements auxiliars
com ara: puntals, sotaponts, taulers, etc.
Eines manuals.
Instalꞏlació elèctrica provisional.
Instalꞏlació d’higiene i benestar.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació
s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant :
la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment
esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anulꞏlar, o en el seu
cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos
1.- Caigudes de persones a diferent nivell.
2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
3.- Caiguda d’objectes per desplom.
4.- Caiguda d’objectes per manipulació.
5.- Caiguda d’objectes.
6.- Trepitjades sobre objectes.
7.- Cops contra objectes immòbils.
8.- Cops amb elements mòbils de màquines.
9.- Cops amb objectes o eines.
10.- Projecció de fragments o partícules.
11.- Atrapaments per o entre objectes.
13.- Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
18.-Contactes amb substàncies càustiques
corrosives
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
28.-Malalties causades per agents físics.

Probabilitat
ALTA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
ALTA
ALTA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
o MÈDIA
ALTA
MÈDIA

Gravetat
MOLT GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU
MOLT GREU
LLEU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU

Avaluació
del Risc
CRÍTIC
ELEVAT
ELEVAT
BAIX
ELEVAT
MEDI
MEDI
BAIX
BAIX
ÍNFIM
MEDI
BAIX
ELEVAT
BAIX

LLEU
GREU

MEDI
MEDI

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls de
bastida tubular.
Atesos els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es troben
construïdes les instalꞏlacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.

PROCÉS



El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible.
S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de
construcció de l’estructura :

Planta en construcció del forjat.




Si la construcció del forjat es fa seguint l’encofrat tradicional, es protegirà tot el seu perímetre amb xarxes
subjectes a màstils tipus forca. L’ancoratge de l'asta es farà mitjançant caixetí o mitjançant anella segons les
característiques del forjat. En cas que hi hagués el caixetí, s’haurà de procurar realitzar la seva execució
prenent com a distància mínima la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que se subjectés l'asta amb anella, la
mateixa tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge no inferior al cantell del forjat quedant la pota, així
mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La separació màxima dels màstils
entre ells serà de cinc metres. La xarxa es colꞏlocarà de forma que cobreixi el perímetre del forjat que s’està
construint i la planta immediata inferior, ancorant-la en ella. Per aquest motiu, en la fase de formigonada
d’aquesta planta, es preveuran els elements d’ancoratge com a màxim a cada metre. Es prendran les
precaucions adequades en totes les cantonades sortints del perímetre del forjat, de colꞏlocar dos màstils en
esquadra perpendiculars a la façana, amb l’objectiu de què la xarxa tingui la separació necessària per
adaptar-se al perímetre adequadament. Posat que es donés la impossibilitat tècnica de colꞏlocar xarxes
verticals sustentades per forques, s’instalꞏlaran xarxes horitzontals sustentades per mènsules, tenint present
que s’instalꞏlen al forjat immediat inferior al qual s’està construint.
En el formigonat de pilars, s’haurà d’emprar la torreta de formigonat amb baranes laterals a la plataforma.

A les plantes on es realitzi el desencofrat, neteja i evacuació de material de la planta.

OBSERVACIONS:
(6)
(8)
(28)

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
3.- Norma de Seguretat

El personal haurà de portar el cinturó de seguretat, ancorant-lo, posat que s’exposi a qualsevol risc de caiguda al
buit.

Risc específic amb encofrats de fusta.
Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet” i a l’ús de la serra circular.
Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”.

Altres plantes fins al tancament.







En el cas que a les plantes no es prevegi la realització de cap treball en un període de temps, es procedirà a
la seva clausura (impediment físic de l’accés).
A la resta de les plantes, qualsevol que sigui l’ús que es faci d’elles, es colꞏlocaran baranes en tot el seu
perímetre a 90 cm. d’ alçada, amb barra intermèdia i entornpeu, es preveurà alhora que els muntants de
subjecció de la barana, estiguin a una distància entre ells com a màxim de 2,5 mts. Per a aquests muntants
es recomana emprar els guardacossos. També es recomana per poder operativizar al màxim l’anterior
protecció que en el transcurs de l’aplec a les respectives plantes, es realitzi l’elevació de materials d’una
forma centralitzada. També es recomana al cap d’obra, amb la finalitat de disminuir el nombre de plantes a
cobrir, que procedeixi de la manera més ràpida possible a executar els tancaments definitius.
Posat que s’instalꞏlin xarxes tipus tennis plastificades com a baranes es procurarà donar la rigidesa que
demani la legislació laboral vigent, mitjançant un tub quadrat que s’instalꞏlarà a la part superior de dita
xarxa, tenint present de clavar-la al tub anteriorment citat.. Per a subjectar aquest tub s’hauran d’instalꞏlar
muntants tipus guardacossos.
També poden instalꞏlar baranes modulars formades per una armadura perimètrica de tub buit de 30x30x1 i
reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es colꞏlocarà un tramat de protecció format per
malla electrosoldada de 15x15 i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un
guardacòs en forma de muntant.

NOTA: Una altra mesura de protecció perimètrica esdevé la colꞏlocació de bastides metàlꞏliques modulars
situades en el perímetre de l’edifici protegint del risc de caiguda alhora que facilita l’accés a les diferents plantes
a través de la bastida. Aquestes bastides, per a ser eficaces per a aquesta funció, hauran de reunir les següents
condicions bàsiques:
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hauran de cobrir, totalment, el perímetre de la planta que s’està construint.
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el muntatge de la bastida s’ha de fer prèviament als treballs d’encofrat, de manera que l’estructura de la
bastida superi, com a mínim, el nivell de la planta de treball amb una alçada equivalent a la distància entre
forjats.
la separació respecte a l’estructura de l’edifici ha de ser la mínima possible per evitar l’existència de buits
entre la bastida i el perímetre del forjat.

Protecció de buits horitzontals.






S’haurà de protegir a la seva totalitat mitjançant la colꞏlocació d’un dels següents elements esmentats en
ordre de preferència:
Malla electrosoldada : La xarxa electrosoldada de repartiment es perllongarà través dels buits en l’execució
del mateix forjat. Si el projecte no preveu l’ús de la malla electrosoldada, els buits anteriors es protegiran
cobrint-los amb la malla electrosoldada embeguda al formigó.
Baranes : Baranes a 90 cm. d'alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. És
convenient emprar el guardacòs com a muntant de la barana.
Barana modular : També es recomana posat que se substituís l’anterior barana, s’haurà de colꞏlocar la
barana modular assenyala en l’apartat c4) que estarà sustentada per guardacossos en forma de muntant.
Xarxes tipus tennis plastificades: S’instalꞏlaran de manera que la seva part superior disposi d’un tub quadrat
al qual es clavarà per donar-li la consistència reglamentària, aquest tub a la vegada serà subjectat per
guardacossos a cada 2,5 m.

Murs de formigó armat











En la realització de murs, mitjançant encofrats lliscants o trepants, S’ha de considerar :
es construirà a la part superior de l’encofrat del mur una plataforma de treball que anirà de punta a punta del
mur, aquesta plataforma ha de tenir com a mínim 60 cm. d´ample i s’haurà d'instalꞏlar en el seu perímetre la
corresponent barana de seguretat.
es recomana instalꞏlar una xarxa que cobreixi l’espai entre les plataformes.
posat que la climatologia fos adversa s’haurà de tenir present la instalꞏlació de veles que cobreixin les zones
de treball.
s’haurà de garantir a cada moment un accés segur a l'encofrat, mitjançant escales adossades a bastides
tubulars o sistemes d’elevació mecànica adaptat per a persones.
donat el procés continu de construcció de l'encofrat lliscant s’ha de garantir a cada moment la ilꞏluminació de
la zona de treball i el seu accés.
Abans de la colꞏlocació del motlle, aquest s’untarà amb líquid desencofrant, per a aquest treball l'operari
utilitzarà guants de goma de neoprè per evitar el contacte directe amb aquest líquid. En la colꞏlocació de
l'encofrat d’elements verticals en procés de construcció, no només s’haurà d’anivellar i aplomar sinó que
s’haurà d’estintolar per evitar la bolcada deguda al vent.
Per a la realització de murs de càrrega de formigó armat, es colꞏlocarà el motlle de l'encofrat corresponent a
l’extradós del mur, ancorat evitant així la seva bolcada.
El lligat de l'eslinga al motlle es realitzarà a través d’un element resistent de l'encofrat.
Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una corda lligada al motlle, per un
operari.
En la confecció de les tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador haurà de tenir present
emprar els acompanyadors per tallar les peces petites.
En la colꞏlocació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d’enfilar-se per l'encofrat, aquesta tasca
s’haurà de realitzar auxiliats per escales o bastides.
L’abocada s’haurà de realitzar per tongades tot evitant l’acumulació excessiva dintre del motlle.
L’encarregat vetllarà a cada moment que no hi hagi cap moviment de l'encofrat a causa de la pressió
hidrostàtica del formigó fresc.











El treballador que condueixi l’abocada del formigó, a través de cubilot o bomba, haurà d’estar situat sobre
una plataforma de treball, colꞏlocada a la part alta de l’encofrat, de 60 cm d’amplada i barana de seguretat.
Aquesta plataforma de treball pot estar sustentada per mènsules ancorades a l’encofrat o per una bastida
tubular.
El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència.
Durant els processos de vibratge el treballador haurà d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota
de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.
El subministrament elèctric al convertidor del vibrador estarà convenientment aïllat, seguint les instruccions
del Reglament de Baixa Tensió.
El desencofrat el realitzarà un operari que emprarà guants de cuir, casc de seguretat, granota de treball i
botes de cuir.
És prohibit de desencofrar amb la grua.
Els motlles es retiraran i es netejaran, d’aquesta manera es mantindrà l’obra endreçada i neta.
El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i curtcircuits,
en conseqüència s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i dels respectius
magnetotèrmics.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.
Escales de mà
Grup compressor i martell pneumàtic
Serra circular
Armadura
Grúes i aparells elevadors

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es colꞏlocaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Altres consideracions







En les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l'aixafament de les armadures s’hauran de
colꞏlocar unes plataformes de circulació de 60 cm. d´ample, com a mínim.
En cas que siguin encofrats unidireccionals amb biguetes prefabricades, s’haurà de circular de manera
exclusiva a sobre de les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta finalitat.
El transport d'armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i d'altres elements auxiliars per a la
realització de l'estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos
braços.
Els operaris que realitzin la colꞏlocació de les armadures hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir,
granota de treball, botes de cuir de seguretat, cinturó portaeines i cinturó de seguretat si en aquests treballs
a desenvolupar s’hi presenta qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.
No s’haurà d’utilitzar l’acer corrugat per fer-ne útils de treball o altres elements auxiliars.
L’operari que realitzi l’abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà d’emprar casc de seguretat, guants
de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU

4.- Sistemes de Protecció Colꞏlectiva i Senyalització.

5.- Relació d’Equips de protecció individual.

Les proteccions colꞏlectives a què es refereixen les normes de seguretat es troben constituïdes per :

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:




-

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita cilindrada).


-

Treballs amb encofrats(encofradors):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Guants de lona i cuir(tipus americà).
Granota de treball.


-

Treballs amb armadures(armadors):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Guants de lona i cuir(tipus americà).
Granota de treball.


-

Treballs de formigonat i vibrat:
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat de goma de canya alta.
Guants de neoprè.
Granota de treball.















Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu L’alçada de la
barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els
muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb
tub buit i a la part central d’aquest mòdul es colꞏlocarà un entramat de protecció constituït per una xarxa
electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per
un guardacòs en forma de muntant.
Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. A la part superior disposa d’un tub quadrat que es
clavetejarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.
Xarxa electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Xarxes subjectes a màstils tipus forca : L’ancoratge del màstil es farà mitjançant caixetí o anella segons les
característiques del forjat. En el cas de caixetí es procurarà realitzar la seva execució prenent com a
distància mínima a la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que es faci la subjecció amb anella, la mateixa tindrà
preceptivament una longitud d’ancoratge mai inferior a la vora del forjat quedant la pota, així mateixa situada,
a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La separació màxima entre màstils serà de cinc
metres. La xarxa estarà formada per panys de 5x10 metres, de xarxa de 100x100 mm. com a màxim i corda
de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12 mm. com a mínim.
Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un tornapunta. La xarxa
estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a màxim, i corda de 4
mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La xarxa serà
subjectada al forjat mitjançant anelles embegudes en el procés de formigonat, separades 20 cm i
empoltrant-se en el forjat 5 cm. com a mínim. L’altre extrem de la xarxa anirà agafada a la barra metàlꞏlica
que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot plegat un conjunt, de manera que quedi
garantit el fre de la caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 metres com a màxim.
Bastides.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix
i 20 cm. d'ample.
Xarxa electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix
i 20 cm. d’ample.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes NE.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa
assenyalada en aquesta activitat:












Senyal d’advertència de càrrega suspesa.
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es colꞏlocaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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ESTRUCTURES METÀLꞏLIQUES
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Conjunt d’elements, verticals (pilars) i horitzontals ( jàsseres i biguetes de perfil laminat, rodons d’acer corrugat,
entrebigat de blocs ceràmics o de morter de ciment i formigó), que constitueixen la part resistent i sustentant de
l’edifici.

1.2 Descripció:
Característiques :





Prefabricació i muntatge dels elements, pels quals es redueix el temps d’execució.
Petites toleràncies, per això, els elements d’acabat s’adapten amb exactitud en efectuar el muntatge.
No fa falta disposar de grans espais a peu d’obra.
Es treballa en sec.

Construcció de l’estructura:







Sobre els fonaments es colꞏlocaran les plaques de base dels pilars.
Es munten, primerament, els pilars de dues o tres plantes, en cas d’edificis en alçada.
Després es munten les bigues principals.
La unió entre els elements estructurals es pot realitzar mitjançant passadors o soldadura elèctrica.
Un cop s’hagi colꞏlocat la bigueria principal es colꞏloca la xapa de l’encofrat, en el cas de llosa armat, o
bigueta i revoltó, en el cas d’encofrat unidireccional.
Finalment es formigona el forjat, repetint-se el cicle.

Per realitzar estructures metàlꞏliques serà imprescindible considerar l’equip humà següent:









encofradors.
ferrallistes.
operaris d’abocament i vibrat del formigó.
conductors de formigonera.
operaris per al bombeig del formigó.
operadors de grua.
soldadors.
operaris especialistes en el muntatge d’estructures metàlꞏliques.

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de l’estructura:





ESTRUCTURES METÀLꞏLIQUES
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.

Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada pel transport
auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, estintolaments, escales manuals,
plataformes de càrrega i descàrrega, bastides, serra circular,etc.
Eines manuals.
Preses provisionals d’aigua i electricitat.
Instalꞏlació d’higiene i benestar.
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Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació
s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant :
la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment
esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anulꞏlar, o en el seu
cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos
1.- Caigudes de persones a diferent nivell.
2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
3.- Caiguda d' objectes per desplom
4.- Caiguda d’objectes per manipulació.
5.- Caiguda d’objectes.
6.- Trepitjades sobre objectes
7.- Cops contra objectes immòbils
8.- Cops amb elements mòbils de màquines
9.- Cops amb objectes o eines.
11.- Atrapaments per o entre objectes.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
18.-Contactes amb substàncies càustiques
corrosives
19.-Exposició a radiacions.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
28.-Malalties causades per agents físics.

Probabilitat

Gravetat

ALTA
MEDIA
MEDIA
MÈDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MÈDIA
o MÈDIA

MOLT GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU
MOLT GREU
LLEU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
MOLT GREU
LLEU

Avaluació
del Risc
CRÍTIC
MEDI
ELEVAT
BAIX
ELEVAT
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
MEDI
ELEVAT
BAIX

MEDIA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MEDIA

GREU
MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU

MEDI
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(6)
Risc específic amb encofrats de fusta.
(8)
Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet” i a l´ús de la serra circular.
(15 I 19) Risc específic de la soldadura elèctrica i del tall oxiacetilènic de metalls .
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i radiacions ultraviolades i infrarojes.
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ESTRUCTURES METÀLꞏLIQUES
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls de
bastida tubular.
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es
trobin construïdes les instalꞏlacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant.

Protecció de buits horitzontals.




Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels buits en l’execució del propi forjat.
Fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó es clavetejaran a la mateixa.
Barana o xarxes: Posat que el buit sigui d’una dimensió que faci impossible la colꞏlocació de les malles
electrosoldades s’instalꞏlaran les corresponents baranes o xarxes horitzontals.



S’establirà una zona d’aplec on prèviament es compactarà el terreny per a contenir en aquesta les peces de
gran tonatge.
Si l’ aplec de materials es trobés fora de l’àrea d’influència de gir de la grua torre, el transport de perfils
metàlꞏlics de l’estructura a aquesta àrea es realitzarà mitjançant una grua mòbil, considerant les dimensions
de la càrrega, aquesta haurà d’estar dirigida per dos operaris en el seu transport horitzontal, mitjançant
sengles cordes lligades als extrems dels perfils per evitar possibles moviments d’oscilꞏlació. L’eslingat de la
càrrega es realitzarà mitjançant eslingues de dos braços suficientment separades per garantir la seva
estabilitat (l' angle entre eslingues ha de ser major de 30º).
S’ha de complir a cada moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s’aprova la Instrucció
tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a grues
mòbils autopropulsades usades.
El transport de perfils, armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i altres elements auxiliars per a la
realització de l’estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos
braços.
Les maniobres d’ubicació in situ de pilars i bigues seran guiades per un operari. Entre pilars s’estendran
cables de seguretat als quals s’hi lligarà el mosquetó de seguretat, que serà emprat en els desplaçaments
sobre les ales de les bigues.
Els operaris que realitzin les tasques de colꞏlocació de perfils metàlꞏlics hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en els treballs a
desenvolupar hi ha qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.
Una vegada s’hagi muntat la corresponent jàssera es colꞏlocaran les xarxes tipus mènsula.
Les xarxes s’hauran de revisar puntualment una vegada finalitzats els treballs de soldadura realitzats sobre
la seva verticalitat.
És prohibit d’elevar una nova alçada sense comprovar que s’hagin finalitzat els cordons de soldadura a les
alçades immediates inferiors
A les operacions de soldadura per a bigues, jasseres, etc. realitzades in situ es confeccionarà una guíndola
de soldador, amb una barana perimètrica d’un metre d’alçada formada per passamans, barra intermitja i
entornpeu.
Per evitar en la mesura del possible l’oxitallada en alçada, els perfiles s’hissaran tallats a la mesura
requerida pel muntatge.
En l’ús del tall oxiacetilènic es tindrà present que el bufador contingui les vàlvules antirretrocés, que les
mànegues d’alimentació estiguin en bon ús, que les bombones, de gas estiguin subjectes al carretó
portabombones i que els manòmetres estiguin en bones condicions.
Posat que s’empri el bufador per al tall de perifèria “in situ”, amb risc d’incendi, es procurarà limitar en la
mesura del possible, la cascada d’espurnes i trossos de ferro fosa, i per això es colꞏlocarà a la seva
verticalitat una manta ignífuga.
Posat que s’empri, la soldadura elèctrica també es procedirà de la mateixa manera, colꞏlocant una manta
ignífuga.
En l’ús de soldadura elèctrica es tindrà present que el portaelectrodes estigui convenientment aïllat, que els
cables d’alimentació estiguin en perfecte estat i que el grup de transformació estigui convenientment aïllat
per evitar el risc de contactes elèctrics.
Posat que es faci el muntatge de l’estructura metàlꞏlica a base de passadors, l’operari que realitzi aquesta
operació emprarà el cinturó de seguretat convenientment ancorat o situat dintre d’una guíndola.
L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat amb protector auditiu tipus orellera,
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de seguretat de cuir.
En el control de la qualitat de la soldadura mitjançant processos de radiacions gamma, l’operari ha d’anar
protegit amb davantal, guants adequats i polaines per evitar que les radiacions gamma li arribin el seu cos.
És prohibit, en el cas que s’abandoni el tall d’obra, dipositar a terra la pinça i l’elèctrode directament
connectat al grup ; i inclòs en el cas d’un perllongat abandó del tall d’obra deixar el grup transformador en
tensió.
És prohibida la permanència d’operaris a la vertical dels treballs de soldadura.
En el muntatge de l’estructura metàlꞏlica l’accés al tall d’obra es realitzarà mitjançant escales manuals, tenint
present el lligat d’aquestes en la seva part superior i sabates antilliscant a la seva part inferior.
Per a l’accés entre plantes, tot esperant l’escala definitiva, es construirà un mòdul d’escala de dos o tres
plantes, que s’anirà hissant a mesura que vagi avançant l’execució de l’estructura.
És prohibit d’enfilar-se directament per l’estructura.
No s’ha d’emprar l’acer corrugat per fer eines de treball o elements auxiliars.
Si l’encofrat es troba format per xapes metàlꞏliques d’encofrat perdut, s’ aplegaran entre biga i biga, tot i
procurant que la seva alçada no sigui mai superior a 0,5 metres.



PROCÉS



El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible.
S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de
construcció de l’estructura.

Durant el muntatge de l’estructura metàlꞏlica.

-





En els desplaçaments per sobre d’una biga els muntadors de l’estructura hauran de portar el cinturó de
seguretat ancorat a:
Un amarratge (de cable o teixit) que abraçarà a la corresponent biga de manera que no ofereixi cap
obstacle en el desplaçament del treballador, aquest amarratge es trobarà constituït per un mosquetó en un
dels extrems i en l’altre per una anella, de manera que el mosquetó s’enganxi a l'anella configurant tot un
conjunt que abraci a la biga anteriorment esmentada. Aquest amarratge en cas de caiguda al buit del
treballador haurà de suportar el pes del mateix i quedant així sospès de la biga.
Un cable fiador tensat instalꞏlat de punta a punta de la biga tot i facilitant el desplaçament de l’ancoratge mòbil.
En els desplaçaments a alçades diferents de l’estructura s’empraran escales metàlꞏliques manuals, les
quals disposaran d’uns garfis en el seu extrem per poder subjectar-se als respectius pilars metàlꞏlics.

Esdevindrà obligatori disposar de cèrcols de protecció de caiguda en aquestes escales metàlꞏliques manuals que
s’usen com les escales de gat, i ancoratge mòbil guiat a la seva part central.








És prohibit de recolzar-se, asseure's, desplaçar-se per sobre d’una biga alhora que aquesta es troba
suspesa per la grua. Tot el treball s’haurà de fer des d'un lloc fix, sense que estigui suspès per cap grua.
La instalꞏlació de plataformes provisionals entre biga i biga hauran de disposar de les corresponents baranes
reglamentàries, és a dir, passamans a 90 cm., barra intermèdia i entornpeu. L’amplada mínima de la
plataforma haurà de ser de 60 cm.
S’ha de procurar que el muntatge de l’estructura metàlꞏlica no sobrepassi dues o tres plantes de la
realització del corresponent forjat.
Les circumstàncies de què l’ estructura vagi en avançada sobre els treballs en el forjat, permeten que puguin
fixar-se les proteccions a pilars i bigues principals a l’alçada i al moment adient i d’aquesta forma realitzar els
treballs amb total seguretat
El muntatge de pilars no acostuma a ser problemàtic, realitzat sobre forjat i amb proteccions de xarxes o
barana. El muntatge de bigues caldrà realitzar-lo des de plataformes dissenyades per a aquesta finalitat.













Durant la construcció de forjat.








Tot esperant la construcció de les escales definitives entre les plantes, es garantirà l’accés a aquestes
mitjançant escales manuals recolzades, a la seva part superior, a la planta i subjecta a aquesta, així com, en
el recolzament de la planta inferior tot i procurant que aquesta disposi dels reforços antilliscants.
En la colꞏlocació de la xapa metàlꞏlica de l’encofrat perdut es farà sempre des de la part que ja es trobi
colꞏlocada.
L’ aplec de xapa, malles electrosoldades, etc. s’ha de fer estratègicament a tota la planta per evitar
desplaçaments inútils per les bigues.
Un cop adormit el formigó s’instalꞏlaran les corresponents xarxes subjectades per mènsules.
A la vegada s’instalꞏlaran els ascensors i muntacàrregues auxiliars de l’obra. En referència als ascensors es
muntaran les corresponents portes per evitar la caiguda al buit, així com les baranes perimètriques. I en
referència als muntacàrregues, es posarà una barana abatible per protegir al personal a la plataforma de
càrrega i descàrrega. Quan s’aixequi aquesta barana per entrar la càrrega, quedarà bloquejat el
muntacàrregues.
A cada planta s’instalꞏlarà a tots els seus perímetres, tant en l’interior com en l’exterior, dos cables d’acer
tensats, un d’ells a 90 cm. de terra i altre a 45 cm. de terra. Des del cable superior fins a terra es colꞏlocarà la
xarxa tipus tennis plastificada la qual serà clavetejada al forjat ja realitzat i se subjectarà al cable superior.
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La colꞏlocació de l’encofrat es realitzarà sempre des de la part que ja es trobi muntada.
La malla electrosoldada s’ aplegarà entre biga i biga, tot i procurant que la seva alçada no sigui mai
superior a 0,5 metres.
A les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l’aixafament de les armadures caldrà colꞏlocar
unes plataformes de circulació de 60 cm. d’amplada, com a mínim.
Posat que treballem amb encofrats unidireccionals amb biguetes, s’haurà de circular exclusivament sobre les
bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta finalitat.
L’operari que realitzi l ‘abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà d’emprar casc de seguretat,
guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.
El vibrador es trobarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència.
En els processos de vibrat el treballador haurà d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de
treball i botes de goma de seguretat de canya alta.
El subministrament elèctric al convertidor del vibrador es trobarà convenientment aïllat, conforme a les
instruccions del Reglament de Baixa Tensió.
El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics i sobreintensitats i curtcircuits,
per consegüent haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els seus respectius
magnetotèrmics.
Si hi ha edificis d ‘una gran alçada, en la mesura del possible, un cop realitzat el forjat es procurarà que
l’accés del personal a la planta es realitzi mitjançant ascensors d’obra, amb la finalitat de canalitzar el trànsit
del personal a l’obra.
Les elevacions a les diferents plantes, on es prevegi la immediata construcció dels tancaments, es
colꞏlocaran plataformes de càrrega i descàrrega, per facilitar l’elevació de material.
El trasbals de material paletizat a l’interior de les plantes es realitzarà mitjançant toros.
El transport horitzontal, si el forjat ho permet, pot realitzar-se mitjançant carretons elevadors.
Una vegada realitzat el forjat, i depenent de les dimensions d’aquest i del material emmagatzemat en ell, es
colꞏlocarà a prop de l’accés principal un extintor contra incendis del tipus que es necessiti.
Als quadres elèctrics de zona es colꞏlocaran extintors de CO.
S’hauran d’emprar mantes ignífuges sempre que per les característiques del tipus de treball es pugui
produir un incendi.
S’haurà de considerar la previsió d’un sistema contra incendis en els talls d’obra on es realitzin treballs
susceptibles de generar un incendi (per exemple : soldadures, tall de metalls mitjançant bufador, tractament
tèrmic mitjançant material bituminós).
S’haurà de mantenir a cada moment el tall d’obra net i endreçat.
S’haurà de garantir, a cada moment, la ilꞏluminació diürna i nocturna.
S’haurà de garantir a tots els talls d’obra el subministrament elèctric.
S’haurà de garantir el subministrament d’aigua a totes les plantes.
S’haurà de garantir l’evacuació de runes.

NOUS ELEMENTS AUXILIARS
A aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta activitat.
Armadura
Soldadura elèctrica
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es colꞏlocaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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ESTRUCTURES METÀLꞏLIQUES
4.- Sistemes de Protecció Colꞏlectiva i Senyalització.
Les proteccions colꞏlectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per:











Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu L’alçada de la
barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els
muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb
tub buit i a la part central d’aquest mòdul es colꞏlocarà un entramat de protecció constituït per una malla
electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per
un guardacòs en forma de muntant.
Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. A la part superior disposa d’un tub quadrat que es
clavarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.
Malla electrodosada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un tornapuntes. La xarxa
estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a màxim, i corda de 4
mm. com a mínim. La corda perimètrica ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La xarxa es
subjectarà al forjat mitjançant anelles embegudes en el procés de formigonat, separades 20 cm i empoltratse al forjat 5 cm. com a mínim. L’altre extrem de la xarxa anirà agafada a la barra metàlꞏlica que es recolza
en l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot plegat un conjunt, de manera que quedi garantit el fre de
la caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 metres com a màxim.
Extintors d’incendis tipus A i/o B, segons els casos.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm.
d’ample.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:














Senyal d’advertència de càrrega suspesa.
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de material inflamable.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es colꞏlocaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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ESTRUCTURES METÀLꞏLIQUES
5.- Relació d'Equips de protecció individual.

PAVIMENTS
1.- Introducció.

Els Equips de Protecció Individual de les activitats més representatives:

-

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita cilindrada).


-

Treball amb encofrats i armadures:
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Guants de lona i cuir (tipus americà).
Granota de treball.
Davantal, en cas de treballs en taller ferralla.


-

Pels treballs amb el bufador:
Cascos de seguretat.
Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d'infrarojos.
Guants de cuir.
Davantal de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.


-

Pels treballs de soldadura elèctrica:
Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Davantal de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.


-

Treballs de bulonat:
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.


-

Treballs de formigonat i vibrat:
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat de goma de canya alta.
Guants de neoprè.
Granota de treball.

1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

1.2 Tipus de revestiments:




peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra
natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer.
flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials:
moqueta de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de goma i
policloroprè.
soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la
superfície superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment.

1.3 Observacions generals:
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de
bombatge pneumàtic de morters o assimilables.
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de la grua.
Als treballs interiors, s’ha de garantir la ilꞏluminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instalꞏlades les tanques perimètriques de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instalꞏlacions d’higiene i benestar així com
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa
constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al R.D.
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

estudi de seguretat i salut
memòria edificació 25/67

estudi de seguretat i salut
memòria edificació 26/67

PAVIMENTS
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

1.2 Descripció:


-

tipus de revestiments amb peces rígides:
amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de ciment
permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt.
amb llistons d’empostissar (mosaic).
amb posts (fusta).
amb lloses de pedra.
amb plaques de formigó armat.
amb llambordins de pedra i formigó.

-

tipus de revestiments flexibles:
Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a
tocar o soldades.
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum adherits, de
goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades.
Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment.



tipus de soleres: per a instalꞏlacions, lleugeres, semipesants i pesants.

-

PAVIMENTS
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de material a les
respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instalꞏlada per a aquella fi:
grues, muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El
transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el
carretó elevador.

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anulꞏlar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
10.-Projecció de fragments o partícules
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.

BAIXA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
GREU
MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU

Avaluació
del risc
MEDI
MEDI
ÍNFIM
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI

Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà:

OBSERVACIONS:





(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la manipulació
de l’esmoladora angular.
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.
(16) Risc específic en treballs de poliment
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar.

operadors de grua.
enrajoladors i d’altres.
operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels
paviments:







Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per
transport auxiliar, carretó elevador, toro, etc.
Estris.
Eines manuals.
Presa provisional d’aigua.
Instalꞏlació elèctrica provisional.
Instalꞏlacions d’higiene i benestar.
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PAVIMENTS



3.- Norma de Seguretat



POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT






Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra;
per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials a granel.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan
construïdes les instalꞏlacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra.

















El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben ilꞏluminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instalꞏlades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)
Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar el
risc de pis lliscós.
La ilꞏluminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment
de dos metres.
La ilꞏluminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la
grua.
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes
específiques.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el qual,
en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial,
es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Peces rígides
















PROCÉS




El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en
ambients amb pols neumoconiòtiques.
El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, per
evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió.
Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la
projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de no
ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall.
Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades.
Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar
paletitzats i totalment fetes les vorades.
Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes de
subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut.
El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega.
Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport per
evitar accidents per vessament de la càrrega.
Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes emplintades,
fermament amarrades per evitar vessaments.
Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies
recentment solades.
Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a on
es vagi a colꞏlocar.
Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas.
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Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés,
indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria.
Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol de
“paviment lliscant”
Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per risc
elèctric.
Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb els
raspalls i papers de vidre.
Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran amb
la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”.
Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han de
ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball.
Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex,
granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.
Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin,
màscara antipols.
Els paquets de lamelꞏles de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per
descontrol de la càrrega i lumbàlgies.
Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de
“superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell.
Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la formació
d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta.
Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte amb
energia elèctrica.
Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat.
Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina
"desendollada de la xarxa elèctrica”.
Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les
plantes.
Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran
d’evacuar als muntacàrregues.

Flexibles














Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on s’hagin
d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas.
És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran
immediatament, per tal d’evitar incendis.
Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació
constant, evitant atmosferes tòxiques.
S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir una
ventilació constant.
És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament tancats,
per evitar la formació d’atmosferes nocives.
Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis.
S’instalꞏlaran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del magatzem
(al de dissolvents i al de productes plàstics)
S’instalꞏlaran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents
i del magatzem de productes plàstics.
En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instalꞏlarà un rètol de no fumeu..
Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o
espurna.
És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de
seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:
Dúmpers de petita cilindrada
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
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Formigonera pastera

PAVIMENTS
4.- Sistemes de Protecció Colꞏlectiva i Senyalització.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es colꞏlocaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

Les proteccions colꞏlectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:





Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i el
passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran
d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb
tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es colꞏlocarà un tramat de protecció format per malla
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un
guardacòs en forma de muntant.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:














Senyal de perill.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es colꞏlocaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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PAVIMENTS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.

RECOBRIMENTS DE SOSTRES
1.- Introducció.

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

-

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).


-

Pels treballs amb coles i dissolvents:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
Pantalla facial, si s’escau.


-

Pels treballs amb morters, formigons i llots:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de goma de seguretat.


-

Pels treballs de colꞏlocació de paviment:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Genolleres.
Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids.
Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids.

1.1 Definició:
Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen.

1.2 Tipus de sostres:


-

Revestiments de sostres:
referit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica per preparar els sostres, abans de l’operació
més fina del lliscat.
lliscat: revestiment continu interior de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa sobre
la superfície del referit.
pintures: revestiment continu de sostres i elements d’estructura, fusteria, manyeria i elements
d’instalꞏlacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos.
Cels rasos:
continus: formació de sostres suspesos sense juntes aparents, a interiors d’edificis.
de plaques (discontinus): formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats
metàlꞏlics, a interiors d’edificis.

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, bastides tubulars modulars,
bastides tubulars modulars sobre rodes, plataformes elevades hidràulicament, escales de mà, etc.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran muntacàrregues i gruetes de petita capacitat.
S’ha de garantir la ilꞏluminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha
de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instalꞏlades les tanques perimètriques de
limitació del solar, per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instalꞏlacions d’higiene i benestar, així com,
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D.
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen.
Cel ras constituït per canyís, escaiola o peces especials d’un material qualsevol, que es penja del forjat, donat
que no té funció resistent.

1.2 Descripció:
Un cop realitzats els tancaments tant exteriors com interiors, iniciarem el recobriment dels sostres, distingint els
diferents tipus:

Revestiment de sostres:
Per a la realització de revestiment, es muntarà una tarima sustentada sobre cavallets, aquesta plataforma haurà
de cobrir, en una o vàries fases, segons la dimensió de la superfície, tota la superfície a recobrir. Aquesta es
realitza per donar facilitat al treballador que ha d’atendre al sostre i no per on circula, als diferents treballs de
colꞏlocació de guixos i pintures.

Cels rasos:
Per a la realització de cels rasos s’auxiliaran els treballs amb escales de tisora per a la colꞏlocació de les guies o
penjadors fins a 3 metres i per alçades superiors es realitzarà la colꞏlocació amb petites torres de bastida tubular
modular amb rodes.
Els cels rasos es poden realitzar:
sense guies: formació de sostres mitjançant plaques suspeses mitjançant penjadors, a interiors d’edifici.
amb guies (discontinus) : formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats
metàlꞏlics, a interiors d’edificis.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les
respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant maquinària instalꞏlada per a aquesta fi:
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport del
material paletitzat, des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant carretó
elevador.
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà:




operadors de grua.
operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas.
operadors de carretó elevador.






A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anulꞏlar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
18.-Contactes amb substàncies càustiques
corrosives
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.

Probabilitat
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
o MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA

Gravetat
MOLT GREU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
GREU

Avaluació
del risc
ELEVAT
MEDI
ÍNFIM
BAIX
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI
MEDI

MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU

MEDI
BAIX
BAIX
MEDI

OBSERVACIONS:

També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització dels revestiments:



RECOBRIMENTS DE SOSTRES
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.

Maquinària: formigonera pastera, bombatge de morter, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallet, escales de mà, proteccions colꞏlectives i personals,
etc.
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
Presa provisional d’aigua.
Instalꞏlació elèctrica provisional.
Instalꞏlacions d’higiene i benestar.
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(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombeig de material o degut a la manipulació
de l’esmoladora angular.
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc casuat per la manipulació de peces per recobrir sostres.
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES
3.- Norma de Seguretat




POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT





Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra i la grueta
per a elements de poc pes.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan
construïdes les instalꞏlacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

Els sacs de guix s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls en què s’hagin d’emprar, el més
separats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els sacs de guix es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
Els operaris que realitzin la manipulació de guixos, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma,
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si a aquests treballs a desenvolupar hi ha
risc de caiguda a diferent nivell.

NOTA: Pel que fa a pintures, veure pintures

Cels rasos

PROCÉS

Sense guies



























El personal encarregat de la realització dels cels rasos ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall (bastida) net, endreçat i ben
ilꞏluminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instalꞏlades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
És prohibida la formació de bastides mitjançant un tauló recolzat als graons de dos escales de mà, tant les
de recolzament lliure com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.
És prohibida la formació de bastides mitjançant bidons, piles de materials i assimilables, per evitar la
realització de treballs sobre superfícies insegures.
Les bastides per a la instalꞏlació de cels rasos sobre rampes tindran la superfície horitzontal i vorejats de
baranes reglamentàries en el cas de risc de caigudes a diferent nivell. És permès el recolzament a un graó
definitiu i cavallet sempre que aquesta s’immobilitzi i els taulons s’ancorin i falquin.
En iniciar-se la jornada, es revisaran les bastides i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves proteccions i
estabilitat.
S’ha de mantenir la bastida neta de substàncies pastoses per tal d’evitar relliscades.
La ilꞏluminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment
de dos metres.
La ilꞏluminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta
de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, cas de no fer-ho es podrien convertir en un “llaç” amb el que, en
ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot, des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial
es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella.
És vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests
treballs a desenvolupar hi ha riscos de caiguda a diferent nivell.
Les runes s’aplegaran en contenidors amb rodes pel seu posterior trasllat fins el muntacàrregues.
És prohibit de llençar les runes directament pels forats de la façana o dels patis.
Els sacs i planxes s’aplegaran ordenadament repartits, al costat dels talls on es vagin a utilitzar, el més
separats possible dels trams on s’han d’evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els aplecs de sacs o planxes es colꞏlocaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.

Revestiments de sostres (referits, lliscats i pintures)






En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas
quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar un pas alternatiu amb senyals de direcció
obligatòria.
Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres, es recolzarà sobre
cavallets.
Les plataformes sobre cavallets per a la instalꞏlació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada de
taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i
caigudes.
Les bastides per a la instalꞏlació de cels rasos s’executarà sobre cavallets metàlꞏlics o de fusta. És prohibida
expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament.
En cas que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es colꞏlocaran bastides tubulars modulars.
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En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas
quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar el pas alternatiu amb senyals de direcció
obligatòria.
Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres es recolzarà sobre
cavallets.
Les plataformes sobre cavallets per a la instalꞏlació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada de
taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i
caigudes.
Les bastides per a la instalꞏlació de cels rasos s’executarà a sobre de cavallets metàlꞏlics o de fusta. És
prohibida expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament.
Posat que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es colꞏlocaran bastides tubulars modulars.
Per apuntalar les plaques fins l’enduriment del penjat (estopa, canya, etc.) s’utilitzaran suports de taulonet a
sobre de puntals metàlꞏlics telescòpics, per evitar els accidents per desplom.
El transport de sacs i planxes es realitzarà interiorment, preferentment dalt d’un carretó de mà, per evitar
sobreesforços.

Amb guies






Les escales de mà per emprar han de ser del tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i cadeneta de
control d’obertura màxima, per evitar accidents per inestabilitat.
Les plataformes de treball dalt de cavallets tindrà un ample mínim de 60 cm.
La instalꞏlació de cels rasos es realitzarà des de plataformes ubicades dalt d’una bastida tubular (a més de
dos metres d’alçada) que estaran closes per una barana de seguretat amb passamà a 90 cm d’alçada,
barra intermèdia i sòcol.
Les plataformes instalꞏlades a bastides tubulars sobre rodes no s’utilitzaran sense haver ajustat els frens de
trànsit, abans de pujar a elles.
Les bastides que s’han de construir per a la instalꞏlació de cels rasos (metàlꞏlics, cartró premsat, etc.) es
muntaran dalt de cavallets sempre que l’alçada sigui inferior a dos metres.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:
Escales de mà
Dúmpers de petita cilindrada
Grúes i aparells elevadors
Esmoladora angular
Transpalet manual: carretó manual
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Serra
Taladradora portàtil
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es colꞏlocaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES

RECOBRIMENTS DE SOSTRES

4.- Sistemes de Protecció Colꞏlectiva i Senyalització.

5.- Relació d’Equips de protecció individual.

Les proteccions colꞏlectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:




-

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).


-

Pels treballs amb pintura:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
Pantalla facial, si convingués.


-

Pels treballs amb guixos:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.


-

Pels treballs de colꞏlocació de guies, plaques i lamelꞏles:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.





Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha
de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb
tub buit i, a la part central d’aquest mòdul, es colꞏlocarà un tramat de protecció format per malla
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un
guardacòs en forma de muntant.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada a aquesta activitat:















Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es colꞏlocaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D.
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS

INSTALꞏLACIONS
1.- Introducció.

1.- Definició i descripció.

1.1 Definició:

1.1 Definició:

Colꞏlocació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un servei.

Instalꞏlació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica a
220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici.
Instalꞏlació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats a la transmissió per cable de senyals
elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc.

1.2 Tipus d’instalꞏlacions:







Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de maçoneria,
en l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior
tancament de les regates, en el cas d’instalꞏlacions encastades. A més, s’inclou la instalꞏlació de caixes de
distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són necessaris pel
correcte funcionament del sistema d’ilꞏluminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, l’accionament de la
maquinària, etc. instalꞏlats a un edifici.
Instalꞏlació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8)
Fontaneria.
Sanejament.
Calefacció.
Gas
Instalꞏlació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8)
Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la colꞏlocació del pal de les antenes receptores i
de les línies de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels aparells
interiors.
Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i
tancaments, es procedirà, d’una banda, a la colꞏlocació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i d’altra
banda, a la instalꞏlació de guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit.

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, eines
manuals, etc.
Als treballs interiors, s’ha de garantir la ilꞏluminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instalꞏlades les tanques perimètriques de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instalꞏlacions d’higiene i benestar, així com
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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1.2 Descripció:
Les instalꞏlacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instalꞏlació
elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instalꞏlació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran
mitjançant cables entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions.
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo,
megafonia, TV per cable, etc.
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de
distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació.
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials
necessaris per dur a terme la instalꞏlació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai
predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).
Per realitzar la instalꞏlació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà:



electricistes.
ajudes de maçoneria.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la
instalꞏlació:





Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions colꞏlectives i personals, etc.
Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer
regates, etc.
Instalꞏlació elèctrica provisional.
Instalꞏlacions d’higiene i benestar.
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INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA I AUDIOVISUALS
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.

INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
3.- Norma de Seguretat

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anulꞏlar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
ALTA
MÈDIA
BAIXA
ALTA
ALTA
MÈDIA

MOLT GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
ÍNFIM
MEDI
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
ELEVAT
MEDI
MEDI

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT


PROCÉS
Xarxa interior elèctrica i àudio-visual










OBSERVACIONS :



(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates.

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les
instalꞏlacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.










El personal encarregat del muntatge de la instalꞏlació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instalꞏlades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar el
risc d’ensopegades.
La ilꞏluminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment
de dos metres.
La ilꞏluminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta
de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les
clavilles mascle-femella.
Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies
insegures.
En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instalꞏlació a zones de risc de caiguda al buit (escales,
balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat.
Les eines a emprar pels electricistes instalꞏladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
Les eines dels instalꞏladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes per
altres en bon estat de manera immediata.
Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instalꞏlació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que
s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur
els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instalꞏlar-se.
Les proves de funcionament de la instalꞏlació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-se,
per evitar accidents.
Abans de fer entrar a càrrega la instalꞏlació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions de
mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió.
Els operaris que realitzin la instalꞏlació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir
i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Xarxa exterior elèctrica
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El personal encarregat del muntatge de la instalꞏlació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
La instalꞏlació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a
rases.
A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ).
Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies.
Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada
d’aquests elements més cinc metres.
Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals
previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells.
Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de
seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions no
superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5
metres.
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Els operaris que realitzin la instalꞏlació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió
























El personal encarregat del muntatge de la instalꞏlació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Durant el procés d’instalꞏlació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de
seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió:
Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la
impossibilitat de tancament intempestiu.
Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.
Reconeixement de l’absència de tensió.
Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió.
Colꞏlocar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.
S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol manipulació.
En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de
seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa.
L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb
l’edifici desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa.
Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a la
sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i que
els operaris es trobin vestits amb les peces de protecció personal.
Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements següents:
placa d’identificació de celꞏla.
Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les víctimes.
Esquema del centre de transformació.
Perxa de maniobra.
Banqueta aïllant.
Insuflador per a la respiració boca a boca.
En l’entrada del centre es colꞏlocaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de
perill.
En els treballs d’instalꞏlació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars de
maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la colꞏlocació de ferramentes
que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5.
La colꞏlocació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la
normativa de grues mòbils de ConMu4.
S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el
“Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de
novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988).
Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973”

INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
4.- Sistemes de Protecció Colꞏlectiva i Senyalització.
Les proteccions colꞏlectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:







Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim de la
corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica
de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les
xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera
que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp.
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha
de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb
tub buit i a la part central d’aquest mòdul es colꞏlocarà un tramat de protecció format per malla
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un
guardacòs en forma de muntant.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada
en aquesta activitat:











Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es colꞏlocaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.
Escales de mà
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es colꞏlocaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

-

Treballs de transport:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Botes de seguretat.
Granota de treball.


-

Pels treballs d’instalꞏlació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Guants aïllants, si els calgués.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.


-

Pels treballs d’instalꞏlació (alta tensió) :
Cascos de seguretat.
Guants aïllants.
Granota de treball.
Botes aïllants.
Protecció d’ulls i cara.
Banqueta aïllant i/o catifa aïllant.
Perxa aïllant.


-

Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates).


-

Pels treballs de soldadura elèctrica:
Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.

INSTALꞏLACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Instalꞏlació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instalꞏlacions per a aigua potable (bombes, vàlvules,
comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum.
Instalꞏlació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes.
Instalꞏlació de gas: conjunt d’instalꞏlacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.),
conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum.
Instalꞏlació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua calenta, no
superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la radiació tèrmica dels
radiadors.

1.2 Descripció:
Considerarem dos tipus d’instalꞏlacions de fluids:



les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas.
les que són totalment independents: calefacció.

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials
necessaris per dur a terme la instalꞏlació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai
predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).
Per realitzar la instalꞏlació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent:




lampistes.
paletes.
operari que realitza les regates.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la
instalꞏlació:






Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà,
passarelꞏles, proteccions colꞏlectives i personals, etc.
Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer
regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc.
Instalꞏlació elèctrica provisional.
Instalꞏlació provisional d’aigua.
Instalꞏlacions d’higiene i benestar.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora (Art. 7 RAD 1627/1997).
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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INSTALꞏLACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.

INSTALꞏLACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
3.- Norma de Seguretat

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anulꞏlar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
19.-Exposició a radiacions.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
ALTA
BAIXA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA

MOLT GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
MOLT GREU
GREU
GREU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
CRÍTIC
ÍNFIM
ELEVAT
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT


PROCÉS
Xarxa interior












OBSERVACIONS :




(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases.
(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta.
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus.
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador.
(28) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la màquina de
fer regates.





El personal encarregat del muntatge de la instalꞏlació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar el
risc d’ensopegades.
La ilꞏluminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment
de dos metres.
La ilꞏluminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta
de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.
És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les
clavilles mascle-femella.
Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de superfícies
insegures.
Les eines a emprar pels electricistes instalꞏladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
Les eines dels instalꞏladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per
d’altres en bon estat de manera immediata.

Instalꞏlació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals.












estudi de seguretat i salut
memòria edificació 49/67

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les
instalꞏlacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat.
Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses.
Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo de la
grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de
cops i enganxades.
Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per
evitar accidents a les vies de pas intern.
El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent d’aire i
ilꞏluminació artificial si fos necessària.
El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a
darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i
ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc ilꞏluminats.
Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la feina.
Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instalꞏlació dels
muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de
seguretat contra les caigudes.
Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després
d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda.
Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant la
runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes.
És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un corrent
d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics.
El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc preestablert
a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i ilꞏluminació
artificial.
La ilꞏluminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es realitzarà
mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.
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A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i un
altre de “No fumeu”.
Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instalꞏlarà un extintor de pols química seca.
És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.
És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos.
Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis.
Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles.
S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol.
Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les vàlvules
antiretrocés.
Les instalꞏlacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat els
parapets o baranes definitives.
Els operaris que realitzin la instalꞏlació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir
i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.
Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà),
ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de
cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i
màscara antifums tòxics si els calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat,
polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de
seguretat si els calgués.

Xarxa exterior





El personal encarregat del muntatge de la instalꞏlació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
La instalꞏlació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada a
rases.
En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous.
Els operaris que realitzin la instalꞏlació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

INSTALꞏLACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
4.- Sistemes de Protecció Colꞏlectiva i Senyalització.
Les proteccions colꞏlectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:
 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de
ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
 Extintor de pols química seca.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada
en aquesta activitat:













Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc, material inflamable.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es colꞏlocaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.
Escales de mà
Soldadura elèctrica
Esmoladora angular
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es colꞏlocaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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INSTALꞏLACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

-

Treballs de transport i fontaneria:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó de seguretat, si calgués


-

Pels treballs amb bufador:
Cascos.
Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Maneguins de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.


-

Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).
Cinturó de seguretat, si calgués


-

Pels treballs de soldadura elèctrica:
Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.

INSTALꞏLACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Conjunt d’aparells i conductes que agafen l’aire, i físicament el tracten per aconseguir unes condicions
d’higroscopicitat, temperatura i depuració determinades, per a subministrar-lo immediatament.

1.2 Descripció:
Es distingeixen els diferents sistemes de condicionament de l’aire:




sistemes de tot aire.
sistemes d’aigua-aire.
sistemes d’aigua i expansió directa.

Cada un d’aquests sistemes està composat per un equip de tractament d’aire (ventiladors, aparells de
condicionament, etc.), d’un equip de refrigeració i/o calefacció i un equip auxiliar (bombes, motors, etc)
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials
necessaris per dur a terme la instalꞏlació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai
predeterminat tancat (cables, tubs, maquinària, etc.).
Per realitzar la instalꞏlació de l’aire condicionat serà imprescindible considerar l’equip humà següent:



instalꞏladors d’aire condicionat
paletes.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la
instalꞏlació:






Estris: bastida modular tubular, escala de tisora, escala de mà, proteccions colꞏlectives i personals, etc.
Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, esmoladora
angular, etc.
Instalꞏlació elèctrica provisional.
Instalꞏlació provisional d’aigua.
Instalꞏlacions d’higiene i benestar.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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INSTALꞏLACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.

INSTALꞏLACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
3.- Norma de Seguretat

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anulꞏlar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
19.-Exposició a radiacions.
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
GREU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
BAIX
ÍNFIM
MEDI
MEDI
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT


PROCÉS













OBSERVACIONS:
(8) Risc específic en l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta.
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus.
(19) Risc causat per les radiacions ultraviolades i d’infraroigs generades per la soldadura elèctrica.
(28) Risc causat per les radiacions generades per la soldadura elèctrica i a la manipulació de maquinària de fer
regates.

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les
instalꞏlacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.




El personal encarregat del muntatge de la instalꞏlació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars per realitzar-la amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell s’hauran de respectar les baranes de seguretat.
A la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, caigudes i
erosions.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aillaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
La ilꞏluminació mínima a les zones de treball ha de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos
metres.
La ilꞏluminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta
de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament elèctric de l’obra, sense emprar clavilles
mascle-femella.
Les eines a emprar pels electricistes instalꞏladors estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
Les eines dels instalꞏladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per
d’altres en bon estat.
Els operaris que realitzin la instalꞏlació de l’aire condicionat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de
cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i
màscara antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat,
polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà) o de neoprè segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de
seguretat si els calgués.

Per fer més operativa aquesta norma, considerarem els següents apartats:

Recepció i aplec de material i maquinària.
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Es prepararà la zona del solar per estacionar els camions de subministrament de material, de manera que el
paviment tingui la resistència adequada per evitar capgirells i atrapaments.
Les màquines de gran dimensió s’hissaran amb la grua mòbil amb l’ajuda de balancins que subjectaran la
càrrega mitjançant les bragues, hissant la càrrega del transport i posant-la a terra a una zona preparada a
priori amb taulons de repartiment, des d’aquest punt, es transportarà posteriorment al lloc d’aplec definitiu.
Les càrregues suspeses es governaran mitjançant caps subjectats a la càrrega i guiats per dos operaris, per
poder guiar còmodament la càrrega.
És prohibit expressament de guiar les càrregues pesades directament amb les mans.
El transport o canvi d’ubicació horitzontal mitjançant corrons, es realitzarà emprant exclusivament el personal
necessari, per evitar així l’acumulació d’operaris i evitar confusions.
S’empenyarà la càrrega des dels laterals per evitar el risc de caigudes i cops pels corrons ja emprats.
El transport ascendent o descendent per mitjà de corrons lliscant per rampes o llocs inclinats es dominarà
mitjançant aparells designats per a aquest fi, el ganxo de maniobra es subjectarà a un lloc sòlid, capaç de
suportar la càrrega amb seguretat.
És prohibit el pas o acompanyament lateral del transport a sobre de corró de fusta quan la distància lliure de
pas entre aquesta i els paraments verticals sigui igual o inferior a 60 cm., per evitar així el risc d’atrapament
per descontrol de la direcció de la càrrega.
Els aparells anteriorment esmentats, de suport del pes de l’element ascendit o descendit per la rampa,
s’ancorarà a llocs que garanteixin la seva resistència.
L’ascens o descens a una banqueta de posició d’una determinada màquina, s’executarà mitjançant un pla
inclinat construït en funció de la càrrega que ha de suportar i la inclinació adequada.
L’aplec de fan-coils s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra per evitar interferències amb altres tasques.
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Les caixes contenidores dels fan-coils es descarregaran fleixades o lligades a sobre de batees o plataformes
emplintades, per evitar vessaments de la càrrega.
És prohibit d’emprar els fleixos com anses de càrrega
Els blocs de caixes contenidors de fan-coils, etc. ,un cop situats a planta, es descarregaran a mà i s’aniran
repartint pels llocs d’ubicació per evitar interferències als llocs de pas.
El muntatge de la maquinària a les cobertes (torres de refrigeració, climatitzadors, etc.), no s’iniciarà fins que
no s’hagi acabat el tancament perimètric de la coberta, per evitar el risc de caiguda.
Els blocs de xapa (metàlꞏlica, fibra de vidre, etc.) seran descarregats fleixats mitjançant el ganxo de la grua.
Les batees seran transportades fins el magatzem d’aplec, governades mitjançant caps guiats per dos
operaris. És prohibit de dirigir-los directament amb les mans.
Els sacs de guix es descarregaran aplegats i lligats a batees o plataformes emplintades.
L’emmagatzematge de xapes s’ubicarà a llocs senyalitzats a l’obra, per evitar interferències als llocs de pas.




















El taller i emmagatzematge de canonades s’ubicarà a un lloc preestablert, dotat de porta, ventilació i
ilꞏluminació artificial al seu cas.
El transport de trams de canonada de diàmetre reduït a espatlles d’un sol home, es realitzarà inclinant la
càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar cops
o ensopegades amb d’altres operaris.
Les canonades pesants seran transportades per un mínim de dos homes, guiats per un tercer a les
maniobres de canvi de direcció i ubicació.
Els bancs de treball es mantindran en un bon estat d’ús, evitant la formació d’estelles mentre dura la tasca
(les estelles poden ocasionar punxades i talls a les mans).
Un cop aplomades les columnes, es reposaran les proteccions de manera que deixin passar els fils de les
plomades. Les proteccions s’aniran treient a mesura que ascendeixi la columna muntada. Si queda buit amb
risc d’ensopegada o caiguda per ell, es reposarà la protecció.
Els retalls sobrers s’aniran treient a mesura que es produeixin a un lloc determinat, per a la seva posterior
recollida i vessat pels conductes d’evacuació instalꞏlats per a aquest fi, i així evitar el risc de trepitjades sobre
objectes.
És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats per evitar respirar atmosferes tòxiques. Els talls amb
soldadura de plom es realitzaran a l’exterior o sota corrent d’aire.
El local destinat per emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats, s’ubicaran a un lloc
ressenyat a l’obra, que estarà dotat de ventilació d’aire corrent, portes amb pany de seguretat i ilꞏluminació
artificial si calgués.
La ilꞏluminació del local on s’emmagatzemin les bombones o ampolles de gasos liquats es realitzarà
mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.
A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzat de “perill explosió” i un
altre de “no fumeu”.
Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instalꞏlarà un extintor de pols química seca.
La ilꞏluminació al tall de muntatge de canonades serà d’un mínim de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el
nivell del paviment pels voltants de dos metres.
Les ampolles de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portampolles.
S’evitarà soldar o utilitzar l’oxitallada amb les bombones o ampolles de gasos liquats exposades al sol.
S’instalꞏlaran uns rètols de precaució al magatzem de gasos liquats, al taller de muntatge i a sobre de l’aplec
de canonades recomanant no emprar acetilè per soldar coure.

És prohibit d’abandonar a terra ganivetes, tallants, grapadores i màquines de reblar per evitar els accidents
per trepitjades a sobre d’aquestos objectes.
Els muntatges dels conductes a les cobertes es suspendran amb vents forts per evitar el descontrol de les
peces.
Les reixetes es muntaran des de escales de tisora dotades de sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per evitar el risc de caiguda.
Els conductes per colꞏlocar a alcades considerables s’instalꞏlaran des de bastides tubulars amb plataformes
de treball amb un mínim de 60 cm. d’ample, rodejades de baranes de seguretat.

Posada a punt i proves.



Muntatge de canonades.








Abans de l’inici de la posada en marxa, s’instalꞏlaran les proteccions de les parts mòbils per evitar risc
d’atrapaments.
No es connectaran ni posaran en funcionament les parts mòbils de la màquina sense haver apartat d’elles,
eines que s’estiguin emprant, per evitar el risc d’objectes o fragments.
Es notificarà al personal la data de les proves de càrrega per evitar els accidents.
Mentre durin les proves, quan s’hagi de tallar l’energia elèctrica d’alimentació, s’instalꞏlarà al quadre elèctric
un rètol de precaució amb la llegenda “No connecteu, homes treballant a la xarxa”.
És prohibida expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol màquina sense abans haver
procedit a la desconnexió de la xarxa elèctrica d’alimentació, per evitar atrapaments.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:
Escales de mà
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Pistola fixa-claus
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es colꞏlocaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

Muntatge de conductes i reixetes.









Els conductes de xapa es tallaran i muntaran a llocs senyalitzats a l’obra per evitar riscos per interferències.
Les xapes metàlꞏliques s’emmagatzemaran en paquets a sobre de soles de repartiment als llocs senyalitzats
a l’obra. Els aplecs no superaran 1,6 metres d’alçada.
Les xapes metàlꞏliques seran retirades del seu aplec pel seu tall i formació del conducte per un mínim de dos
homes, per evitar el risc de talls o cops per desequilibris.
Durant el tall amb cisalla, les xapes romandran recolzades a sobre dels bancs i subjectades, per evitar els
accidents per moviments indesitjats.
Els trams de conducte s’evacuaran del taller de muntatge l’abans possible per a la seva conformació a la
seva ubicació definitiva i evitar accidents al taller per saturació d’objectes.
Els trams de de conducte es transportaran mitjançant bragues que l’abracin de boca a boca mitjançant el
ganxo de la grua, per evitar el risc de vessament de la càrrega a sobre de les persones. Seran guiades per
dos operaris que els governaran mitjançant caps disposats per a aquest fi.
És prohibit expressament de guiar-los directament amb la mà, per evitar el risc de caiguda per balanceig de
la càrrega, etc.
Les planxes de fibra de vidre seran tallades a sobre del banc mitjançant ganivetes.
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INSTALꞏLACIÓ D’AIRE CONDICIONAT

INSTALꞏLACIÓ D’AIRE CONDICIONAT

4.- Sistemes de Protecció Colꞏlectiva i Senyalització.

5.- Relació d’Equips de protecció individual.

Les proteccions colꞏlectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:




-

Treballs de transport i fontaneria:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó de seguretat, si calgués


-

Pels treballs amb bufador:
Cascos.
Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infraroigs.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Maneguins de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.


-

Pels treballs de maçoneria (ajudes):
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).
Cinturó de seguretat, si calgués


-

Pels treballs de soldadura elèctrica :
Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.



Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha
de ser de 90 cm. i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
















Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc material inflamable.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de perill en general.
Senyal d’advertència de càrregues suspeses.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de seguretat exigeixin d’altres elements de protecció, es colꞏlocaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D.
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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ELEMENTS AUXILIARS

-

ESCALES DE MÀ.









-

A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar engalzats.
Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent.
No han de superar alçades superiors a 5 metres.
Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre.
Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.
Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva part superior .
L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada.
L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.

-

GRUES I APARELLS ELEVADORS


GRUP COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC















El grup compressor s’instalꞏlarà a l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra.
L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai
inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades.
El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que quedi
garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament
immobilitzant la càrrega, calçant-la , per evitar moviments.
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell pneumàtic. En cas que
això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o tampons).
Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instalꞏlades i en posició de tancat en prevenció
de possibles atrapaments o per evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a elevades
temperatures ambientals, s’haurà de colꞏlocar sota un ombràcul.
S’instalꞏlaran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards
de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres.
Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells
(o vibradors).
Les mànegues a utilitzar en l’obra hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els mecanismes
de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat.
És prohibit d’emprar la mànega de pressió per netejar la roba de treball.
Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter.
S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix.
No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió.
No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra.
L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de treball,
botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius.

SERRA CIRCULAR
-

S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres milꞏlímetres del disc de la serra.
S’ha d’instalꞏlar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall.
S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un
resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures.
S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.
Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades.
En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no presentin
la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc.
S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es dictaminen les
disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.

ARMADURES
-

S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades.
L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin
l’estabilitat de la peça en la seva manipulació.
S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra.
En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació propera
als accessos de l’obra.
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L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de fer
seguint la màxima directriu, és a dir, es colꞏlocarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a
continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols i graelles.
En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat.
Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra.
Tota la instalꞏlació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els
corresponents diferencials i magnetotèrmics.
Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui realitzant la
soldadura.
El grup convertidor de l’equip de l’instalꞏlació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les
seves parts actives.
En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa d’oxitallada.









-

En el cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es faci
un correcte eslingat.
L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4.
S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços.
Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions o
trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta.
Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.
En el cas de les eslinges metàlꞏliques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus
corresponents dispositius.
El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.
La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos.
Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat a la
nostra legislació vigent :
RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i la seva
Manutenció.
Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 del
Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra.
RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del
Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades emprades.

SOLDADURA ELÈCTRICA


















Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir,
granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als
casos que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda.
La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de l’elèctrode.
No es pot picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses poden
produir greus lesions als ulls.
No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular.
No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada.
S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies.
Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu treball.
S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis format
per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 60x60
No s’ha de deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un
portapinces.
S’ha d’instalꞏlar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes.
No es pot utilitzar el grup sense que porti instalꞏlat el protector de clemes.
S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els treballs.
Posat que hi hagi pauses perllongades s’haurà de desconnectar el grup de soldadura.
S’ha de comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie.
Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instalꞏlades les pinces portaelectrodes i
els borns de connexió.
Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura.
S’ ha de colꞏlocar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis.
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TRAGINADORA DE TRABUC “DUMPER” DE PETITA CILINDRADA






Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en un
pendent, s’hauran de calçar les rodes.
A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de
colꞏlocar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància
prudencial a la vorera del desnivell.
A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i és prohibit el
transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa.
Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i és prohibit el seu ús com a
transport pel personal.
La càrrega situada al bolquet mai podrà dificultar la visió del conductor.






CARRETÓ ELEVADOR















Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó.
Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar el
carretó fora de servei.
Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, fleixada i
ubicada correctament.
Al procés de conducció del carretó s’hauran de considerar els següents punts :
no s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó.
s’ha de mirar en la direcció d’avançament i mantenir la vista en el camí que s’ha de recórrer.
s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat.
s’ha de cerciorar amb l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó.
s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades).
no s’han de transportar càrregues que superin la capacitat nominal.
no es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors.
s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància prudencial amb altres
vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments.
s’han d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids.
s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretó amb la
càrrega que es transporta.
quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada.
sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra.
en moviment, s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor intermitent.
En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les assegurances
reglamentàries.
Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, el
motor estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba en un pendent, es
calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa.
Esdevé obligatòria la instalꞏlació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades.
La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències del
temps.

FORMIGONERES PASTERES
















TORO, “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETÓ MANUAL


-

Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions :
Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro.
Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta
estigui en bon estat.
Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades.
Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles.
Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les càrregues, tot assegurantse de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet.
Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts :
Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat el governall la palanca de comandament en posició
neutra.
Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut.
Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no hi hagi cap obstacle al seu camí que pugui
provocar qualsevol incident.
Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt voluminosa, controlant la seva
estabilitat.
No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals.
No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix.
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S’han de respectar els itineraris preestablerts.
Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari al
darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%.
Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues
s’hauran de prendre les següents precaucions :
S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui suportar el pes del palet i del
toro.
S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma.
No s’haurà de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessàries perquè no es dificulti la
circulació.
En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst
d’estacionament i amb el fre posat.
Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció al voltant per tal que no hi
hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra.
També s’ha de comprovar que no hi hagi ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a les
operacions de descens de la mateixa.
Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de
manteniment i deixar-lo fora de servei.

Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància
superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents nivells.
Si es colꞏloca dintre de l’àrea d’influència de gir de la grua torre es disposarà d’ un cobert per protegir la
caiguda d’objectes.
Abans de la instalꞏlació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert
vessament.
La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol amb
la llegenda “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES”.
Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat del
camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments.
S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador de
la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament.
Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de transmissió
(corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament.
Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments
descontrolats.
L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona.
La carcassa i la resta de parts metàlꞏliques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a terra.
La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe.
El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica.
Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica.
Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar mitjançant la
utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts.
Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per
evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com per netejar els conductes una cop
finalitzat el procés de bombeig, de cada jornada.

ESMOLADORES ANGULARS










S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los.
S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs
lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant.
Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.
No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.
S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina.
No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió
excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de velocitat i de
rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc.
Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, de
manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació.
S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al disc o
moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc de
treball.
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En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada, cal assegurar sempre la postura de treball, ja
que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a
multiplicar.
No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, ja
que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.
En funció del treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont.
En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instalꞏlar en la empunyadura lateral la protecció corresponent
per a la mà.
Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar
convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.
S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs
d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests
casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria.
Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió per a la
captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants
desplaçaments o el medi de treball és complex.
En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans de la
projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll.
L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà),
granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de
la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix .






La correcta disposició dels accessos.
S’hauran de colꞏlocar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui
necessari l’advertència de qualsevol altre risc.
En l’ús de la bastida s’ha de tenir present que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del tècnic
autor del projecte de muntatge.
En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i els
portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis.
En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És convenient
disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que es deixin en la
plataforma amb el consegüent risc que aquest fet comporta.

Desmuntatge:






El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al muntatge i en presència d’un tècnic
competent.
És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de baixar
mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment subjectes. Les peces
petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades.
Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor i
colꞏlocar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible.
És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la bastida
saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura.
Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà de la
mateixa manera que es va realitzar el muntatge.

BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR.

Emmagatzemant :

Muntatge:










-

Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un
aparellador o arquitecte tècnic.
Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.
Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no ho fos, es
recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de recolzament de la
bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons, revoltons, etc.
Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc. s’haurà
de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de reforçar o no
aquestes zones de recolzament.
Les estructures metàlꞏliques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge. Aquest
aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars.
En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements mentre es
munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents.
Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de contacte
directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es pugui entrar en la
zona de influència de la línia elèctrica, es pendran les següents mesures:
Es solꞏlicitarà per escrit a la Companyia subministradora que es procedeixi a la descàrrega de la línia, el seu
desviament o en cas necessari a la seva elevació.
Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de seguretat,
mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida.



MÀQUINA DE TREPAR.








Ús:




-

Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol inclemència del
temps especialment de fortes ràfegues de vent.
Els principals punts que s’han d’inspeccionar són:
L’alineació i verticalitat dels muntants.
L’horitzontalitat dels travessers.
L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical.
L’estat dels ancoratges de la façana.
El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.
La correcta disposició i adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida.
La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i sòcol.
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En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar ulleres
antiimpactes
En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces abans de
tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar mascareta amb filtre
mecànic contra la pols.
El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric.

PERFORADORA PORTÀTIL

Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran:
3 metres per a tensió < 66.000 Volts
5 metres per a tensió > 66.000 Volts

Posat que hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió:
Es solꞏlicitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica.
posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es colꞏlocaran unes beines aïllants sobre els conductors i
caperutxes aïllants sobre els aïlladors.


Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps. Abans de la
seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si calgués.
S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller mecànic
que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es necessiten en condicions
òptimes per a la seva immediata utilització.








El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal
d’evitar els accidents per inexperiència.
S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas de
deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda.
Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat que
s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada.
S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.
No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.
No intenti engrandir el forat oscilꞏlant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses lesions.
No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després
apliqui la broca i embroqui-la.
La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega
contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.
És prohibit expressament de dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està
connectada a la xarxa elèctrica.

PISTOLA FIXA-CLAUS


El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal
d’evitar accidents per inexperiència.
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En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i
patir accidents.
En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir
accidents.
Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara.
Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta.
No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes.
No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.
L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà),
granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de seguretat si els
calgués.

INSTALꞏLACIONS D’HIGIENE I BENESTAR:
S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instalꞏlacions d’Higiene i Benestar, preveient la presa
provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals.
Aquestes instalꞏlacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant l’evolució
d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene
personal i necessitats fisiològiques.
Les Instalꞏlacions d’Higiene i Benestar poden ser :



mòduls prefabricats, o
construïdes a l’obra.

Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres :






vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb
seients i casellers individuals.
lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 treballadors.
dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per cada
10 treballadors.
inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un
inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions mínimes dels
mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada.
menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilació, calefacció i
ilꞏluminació.

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de vestuari,
acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre.
Les Instalꞏlacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de
l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball.
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona per a
la ubicació de les instalꞏlacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de
l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instalꞏlacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres
anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instalꞏlacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés.
Independentment d’aquestes instalꞏlacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de complir a
cada moment la idoneïtat en relació a la ilꞏluminació, la climatització segons la temporada.
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instalꞏlació de lavabos i inodors.
S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal i colꞏlectiva.
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.
S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el
posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà
la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per
vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.

estudi de seguretat i salut
memòria edificació 67/67
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AMIDAMENTS
Obra
Grup

Pàg.:
01
01

1

AMIDAMENTS

PRESSUPOST ESS HOSPITALET NORD
PROTECCIONS INDIVIDUALS

TOTAL AMIDAMENT
7

1

H1411111
Num.

u

Text

Pàg.:

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

H1441201
Num.

u

Text

C

2
1

C

2

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

H1421110
Num.

u

Text

8

15,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

H1451110
Num.

u

C

2

Text

Tipus

1

TOTAL Fórmula

C

H1423230
Num.

u

Text

[C]

C

2

Unitats

9

10,000

[D]

[E]

[F]

H145A002
Num.

u

Text

Longitud

Ample

Alçada

C

Num.

u

Text

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

10

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

Num.

Text

[C]

Text

Tipus

C

C

2

Unitats

Num.
1
2

Text

u

[D]

[E]

H1461110
Num.

[F]

u

Text

C

Longitud

Ample

Alçada

C

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

16,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

TOTAL Fórmula

H1462242

Num.
1

Total

2

Text

u

TOTAL Fórmula

Total
100,000 C#
100,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

TOTAL Fórmula

Total
2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT
12

TOTAL Fórmula

1,000 C#

2,000

Total

45,000

Total
16,000 C#

45,000 C#

[C]

4,000

Alçada

TOTAL Fórmula

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
Tipus

1

TOTAL Fórmula

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
Tipus

Ample

TOTAL AMIDAMENT

1,000

45,000

H1432012

Longitud

1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT
6

Unitats

100,000

2
1

[F]

Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1

2

Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458
Tipus

u

1

11

U

[E]

Total

1,000

H1431101

H1458800
Num.

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
5

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de poliester reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12 (UNE EN 175:97)
Tipus

50,000

[C]

5,000 C#
5,000

Total
50,000 C#

1,000

Total

5,000

H142U009

Alçada

TOTAL Fórmula

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó,
nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Tipus

1

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
4

Ample

TOTAL AMIDAMENT

2
1

Longitud

10,000 C#

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Tipus

Unitats

16,000

Total

10,000
TOTAL AMIDAMENT

3

[F]

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

2
1

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Tipus

[D]

15,000 C#
TOTAL AMIDAMENT

2

[C]

50,000

Total

15,000

4,000

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
Tipus

1

TOTAL Fórmula

2,000

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

15,000

TOTAL Fórmula

15,000 C#

4,000 C#
EUR

2

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
13

H146P470
Num.

u

Text

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2,000

H1473203
Num.

u

Text

19
TOTAL Fórmula

H1485800
Num.

U

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

C

C

2

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2,000

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

H1485140
Num.

u

1,000

2,000

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

C

2

15,000

Num.

m

Text

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

50,000

Obra
Grup

TOTAL Fórmula

1

50,000 C#

01
02

H151AJ01
Num.

TOTAL AMIDAMENT

m2

Text

H1481131
Num.

u

Text

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
Tipus

1

C

2

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

6,000

Tipus

Num.

u

Text

1

C

2

2

6,000 C#

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1,000

H147D102

Num.
1
2

Text

U

C

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

TOTAL Fórmula

10,000 C#

H1523231

m

Text

Tipus

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

30,000

3

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

H1532581
Num.

m2

Text

C

2

30,000

Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, <=1 m d'amplària, de planxa acer de 8 mm de
gruix i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

1

TOTAL Fórmula

30,000 C#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

[D]

10,000

Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic
de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb muntants metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs

1,000 C#

[C]

1,000

[E]

10,000

1

TOTAL Fórmula

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354
Tipus

C

6,000

TOTAL AMIDAMENT
18

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Tipus

[C]

TOTAL Fórmula

Num.

H1488580

Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs

2

[C]

TOTAL AMIDAMENT
17

PRESSUPOST ESS HOSPITALET NORD
PROTECCIONS COL.LECTIVES

50,000
1

16

15,000

1,000

Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat
Tipus

Total
15,000 C#

TOTAL AMIDAMENT

H147RA00

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

1,000 C#
TOTAL AMIDAMENT

15

TOTAL Fórmula

2,000 C#
TOTAL AMIDAMENT

1
1

1,000

[C]

2,000
20

4

Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471

2

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta
estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE
Tipus

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

2,000 C#
TOTAL AMIDAMENT

14

AMIDAMENTS

15,000

Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant
Tipus

1

3

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

8,000

TOTAL Fórmula

8,000 C#

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
4

1,000 C#

EUR

H6AA2111

m

8,000

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de
d, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

50,000

HB2C2000
Num.

m

Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

5,000

H151A1K1

Num.

Num.

m2

Tipus

Text

Tipus

1

C

2

C

2

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2,000

4

Num.

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

Text

Tipus

C

2

50,000

2,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2,000

HBC19081
Num.

m

2,000 C#
2,000

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

Total

C

2

50,000

50,000 C#

HB2A2325

Num.

u

Text

m

Barrera de seguretat metàl·lica simple, reduïda, tipus BMSRA4/C segons OC 28/2009, amb un perfil longitudinal
de secció doble ona i suports C-120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m, per a una classe de
contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 2
m segons UNE-EN 1317-2, col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m i amb el
desmuntatge inclòs

PRESSUPOST ESS HOSPITALET NORD
IMPLANTACIÓ D'OBRA I SENYALITZACIÓ
Num.

HBBAF007

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Tipus

50,000

50,000
6

1

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

Text

Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

12,000

C

2

3,000

HBBAA007

Num.

u

Text

TOTAL Fórmula

Obra
Grup

3,000

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1

01
04

HQU2GF01
Num.

u

C

2

12,000

Text

3,000

PRESSUPOST ESS HOSPITALET NORD
INSTAL.LACIÓ D'HIGIENE I BENESTAR

Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

C

2

1,000

1,000 C#

3,000 C#
TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT

HBBAC007

u

1,000

3,000
2

3

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula
1

1

Total

3,000 C#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

12,000 C#
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

01
03

TOTAL Fórmula

50,000 C#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Grup

TOTAL Fórmula

2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT
5

6

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

1

5,000

[D]

u

TOTAL Fórmula

5,000 C#

[C]

HBBAC015

1
1

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Text

Pàg.:

50,000

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Text

AMIDAMENTS

50,000 C#
TOTAL AMIDAMENT

5

5

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

EUR

HM31161J
Num.

Text

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

1

C

2

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1,000

7

Total

AMIDAMENTS
Num.

TOTAL AMIDAMENT
H15Z1001
Num.

h

Tipus

1

C

2

1,000

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

10,000

HQUZM000
Num.

h

Tipus

1

C

2

01
05

Num.

u

Text

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

Num.

Text

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

Num.

u

Text

1

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

HQUAHN01

C

Total

TOTAL Fórmula

Total

1,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1,000

u

TOTAL Fórmula

1,000 C#

TOTAL Fórmula

Total
1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i
Salut en el treball
Tipus

2

1,000

TOTAL Fórmula

1,000

1,000

HQUA3100

Total
1,000 C#

1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT
3

Alçada

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i Salut en el treball
Tipus

1

Ample

17,000

TOTAL AMIDAMENT
u

Longitud

1,000

17,000 C#

1,000

HQUA2100

C

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i Salut en el treball

2

2

Unitats

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST ESS HOSPITALET NORD
MEDICINA PREVENTIVA

Tipus

1

[F]

10,000

17,000

HQUA1100

[E]

10,000 C#

TOTAL AMIDAMENT

1

[D]

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Text

Obra
Grup

[C]

TOTAL AMIDAMENT

[C]

TOTAL AMIDAMENT
4

2

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Text

Tipus

1,000 C#
1

3

Text

Pàg.:

1,000

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

EUR

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

1

P-1

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

5,91

€

P-2

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

5,97

€

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

4,99

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de poliester
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12 (UNE EN 175:97)
(VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

8,17

Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458
(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

0,22

P-3

P-4

P-5

P-6

H1423230

H142U009

H1431101

H1432012

u

u

U

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
(DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

19,34

€

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

0,69

€

P-8

H1451110

u

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

1,57

€

Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN
455-1
(ZERO EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

0,05

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com
soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

3,08

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
(CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

5,88

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

25,89

Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant
(ONZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

11,38

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

H145A002

H1461110

H1462242

H146P470

H1473203

u

u

u

u

u

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE
(CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

115,52

H147D102

U

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust,
element dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE
EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

53,95

€

P-16

H147RA00

m

Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat
(CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

5,08

€

P-17

H1481131

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

11,05

€

P-18

H1485140

u

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

12,86

€

P-19

H1485800

U

Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada
segons UNE EN 471
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

17,60

€

P-20

H1488580

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

17,58

€

P-21

H151A1K1

m2

Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4
mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a
la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs
(CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

5,20

€

P-22

H151AJ01

m2

Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs
(TRETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

13,09

€

P-23

H1523231

m

Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb muntants metàl.lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

7,50

€

P-24

H1532581

m2

Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, <=1 m d'amplària, de planxa
acer de 8 mm de gruix i amb el desmuntatge inclòs
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

5,57

€

P-25

H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

45,41

€

P-26

H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3.5 mm de d, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

2,90

€

P-27

HB2A2325

m

Barrera de seguretat metàl·lica simple, reduïda, tipus BMSRA4/C segons OC 28/2009, amb
un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats amb fixacions
mecàniques cada 4 m, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2,
amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2,
col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m i amb el desmuntatge
inclòs
(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

41,86

€

€

u

u

P-15

€

H1441201

H1458800

2

€

P-7

P-9

Pàg.:

€

€

€

€

€

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

3

P-28

HB2C2000

m

Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
(QUARANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

49,07

€

P-29

HBBAA007

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

29,81

€

P-30

HBBAC007

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista
fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

26,12

€
Martí Cabestany i Puértolas, arquitecte
Barcelona, maig de 2020

P-31

HBBAC015

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

26,98

€

P-32

HBBAF007

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

32,24

€

P-33

HBC19081

m

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

1,56

€

P-34

HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

46,60

€

P-35

HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

54,96

€

P-36

HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i Salut en
el treball
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

123,05

€

P-37

HQUA2100

u

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i
Salut en el treball
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

122,31

€

P-38

HQUA3100

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança
general de Seguretat i Salut en el treball
(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

81,53

€

P-39

HQUAHN01

u

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

22,22

€

P-40

HQUZM000

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
(VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

20,46

€

Pàg.:
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P-1

H1411111

u

B1411111

u

Pàg.:

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,91

H1421110

u

B1421110

P-3

H1423230

u

u

B1423230

P-4

H142U009

u

u

B142AC60

P-5

H1431101

u

U

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 40
Altres conceptes

5,91000
0,00000

€
€

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,97

€

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp
Altres conceptes

5,97000
0,00000

€
€

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,99

€

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d´acer r
Altres conceptes

4,99000
0,00000

€
€

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de poliester
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12 (UNE EN 175:97)

8,17

€

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
Altres conceptes

8,17000
0,00000

€
€

0,22

€

B1431101

Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458
Altres conceptes

0,22000
0,00000

€
€

P-6

H1432012

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,34

€

Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll (UNE EN 3
Altres conceptes

19,34000
0,00000

€
€

0,69

€

0,69000
0,00000

€
€

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,57

€

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p
Altres conceptes

1,57000
0,00000

€
€

Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN
455-1

0,05

€

Parella de guants ultrafins de precisió d´un sol ús, de cautxú (UNE EN 455:95)
Altres conceptes

0,05000
0,00000

€
€

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com
soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

3,08

€

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió co
Altres conceptes

3,08000
0,00000

€
€

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

5,88

€

Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458
U

u

B1432012

u

P-12

H1462242

u

P-13

H146P470

u

u

B146P470

H1441201

u

B1441201

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics (UNE EN 405:93)
Altres conceptes

P-14

H1473203

u

B1473203

P-15

H147D102

u

U

B147D102

P-16

H147RA00

U

m

B147RA00

P-17

H1481131

m

u

H1451110

u

B1451110

u

H1458800

u

B1458800

P-10

H145A002

u

u

B145A002

P-11

H1461110
B1461110

u

u
u

Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló

5,88000

€

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

25,89

€

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller
Altres conceptes

25,89000
0,00000

€
€

11,38

€

Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant
Altres conceptes

11,38000
0,00000

€
€

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

115,52

€

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes a, b i c, de polièste
Altres conceptes

115,52000
0,00000

€
€

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust,
element dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE
EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354

53,95

€

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàr
Altres conceptes

53,95000
0,00000

€
€

Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

5,08

€

Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de cinturó de segureta
Altres conceptes

5,08000
0,00000

€
€

11,05

€

11,05000
0,00000

€
€

12,86

€

12,86000
0,00000

€
€

Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada
segons UNE EN 471

17,60

€

Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homolog
Altres conceptes

17,60000
0,00000

€
€

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

17,58

€

€

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
Altres conceptes

P-18

H1485140

u

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
u

Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant
Altres conceptes

P-19

H1485800

U

B1485800
P-9

0,00000

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
u

B1485140
P-8

Altres conceptes

Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant
u

B1481131
P-7

2

€

B1462242
P-2

Pàg.:

1

P-20

P-21

H1488580

U

u

B1488580

u

Davantal per a soldador, de serratge (UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN 34
Altres conceptes

17,58000
0,00000

€
€

H151A1K1

m2

Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4
mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a
la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

5,20

€

B1511215

m2

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de d i 80x80

0,16800

€
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Pàg.:

B0DZ4000

m

Fleix

0,04600

€

B0A62F00

u

Tac d´acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

0,49200
4,49400

€
€

13,09

€

Altres conceptes
P-22

3

H151AJ01

m2

Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

m3

Llata de fusta de pi

0,49152

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,22400

€

0,13400
11,24048

€
€

7,50

€

kg

Clau d'acer
Altres conceptes

P-24

H1523231

m

u

Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usos

0,19200

€

B0D41010

m2

Post de fusta de pi per a 3 usos

1,09560

€

B1526EK6

u

Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d´1 m d´alçària, amb mordassa per al sos
Altres conceptes

0,59600
5,61640

€
€

H1532581

m2

Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, <=1 m d'amplària, de planxa
acer de 8 mm de gruix i amb el desmuntatge inclòs

5,57

€

Planxa d´acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos
Altres conceptes

3,52000
2,05000

€
€

45,41
45,41000

€
€

H15Z1001

m2

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
Altres conceptes

P-26

P-27

P-28

H6AA2111

m

2,90

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos

0,03900

€

B6AA211A

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150
Altres conceptes

0,81000
2,05100

€
€

Barrera de seguretat metàl·lica simple, reduïda, tipus BMSRA4/C segons OC 28/2009, amb
un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats amb fixacions
mecàniques cada 4 m, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2,
amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2,
col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m i amb el desmuntatge
inclòs

41,86

€

m

Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de llargària amb placa d'ancoratge, per a

17,42000

€

B1ZBAA00

m

Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat fle

18,01000

€

B1ZBC010

u

Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina reflectant a dues cares, p

0,34625

€

B1ZBP010

u

Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles, per a seg
Altres conceptes

1,82000
4,26375

€
€

Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

49,07

€

Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (
Altres conceptes

3,39000
45,68000

€
€

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el

29,81

€

HBBAA007

m

u

HBBAC007

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista
fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

26,12

€

HBBAC015

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb picto
Altres conceptes

5,46000
20,66000

€
€

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

26,98

€

HBBAF007

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl
Altres conceptes

6,52000
20,46000

€
€

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

32,24

€

BBBAF007

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tr

BBBAD007

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am
Altres conceptes

HBC19081

m

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

P-36

€
€

1,56

€

0,07560

€

BBC19000

m

Cinta d´abalisament

0,14000
1,34440

€
€

46,60

€

HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

0,31000

€

36,90000
9,39000

€
€

54,96

€

52,91000
2,05000

€
€

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i Salut en
el treball

123,05

€

Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat
Altres conceptes

123,05000
0,00000

€
€

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i
Salut en el treball

122,31

€

Farmaciola portàtil d´urgència, amb el contingut establert a l´ordenança general de se
Altres conceptes

122,31000
0,00000

€
€

Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança
general de Seguretat i Salut en el treball

81,53

€

B1ZM1000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut

BM311611

u

Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat

HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
u

HQUA1100

u

HQUA2100

u

u

BQUA2100

P-38

9,07000
20,66000

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i sal

BQUA1100

P-37

€

kg

Altres conceptes
P-35

2,51000

B1Z0B700

Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat
Altres conceptes

u

m

€
€

u

BQU2GF00

B1ZB1A10

HB2C2000

6,24000
20,66000

BBBAD017

Altres conceptes
P-34

u

HB2A2325

P-33

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb
Altres conceptes

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma

€

B6AZAF0A

BBM2CBA0

P-29

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3.5 mm de d, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

P-32

€

u

BBBAC015

B0DZUM0K

B0DZWA03

P-25

Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb muntants metàl.lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

4

2,91000

BBBAA007

BBBAC007

P-31
P-23

Pàg.:

desmuntatge inclòs

P-30

B0D31000

B0A31000

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

HQUA3100

u

u
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BQUA3100

P-39

HQUAHN01

u

u

BQUAHN02

P-40

HQUZM000

5

81,53000
0,00000

€
€

22,22

€

Altres conceptes

22,22000
0,00000

€
€

Altres conceptes

20,46
20,46000

€
€

Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l´ordenança
Altres conceptes
Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

u

h

Pàg.:

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Martí Cabestany i Puértolas, arquitecte
Barcelona, maig de 2020
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

A0121000

h

Oficial 1a

24,50000

€

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

24,50000

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

25,32000

€

A0134000

h

Ajudant de ferrallista

21,75000

€

A013M000

h

Ajudant de muntador

21,75000

€

A0140000

h

Manobre

20,46000

€

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

24,50000

€

A01H3000

h

Ajudant per a seguretat i salut

21,75000

€

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

20,46000

€

C1Z13500

h

Camió grua de 5 t per a seguretat i salut

C1Z2F000

h

Màquina taladradora per a seguretat i salut

47,81000

€

3,37000

€
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Pàg.:

3

MATERIALS

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

1,16000

€

B0A31000

kg

Clau d'acer

1,34000

€

B0A62F00

u

Tac d´acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

0,82000

€

B0B27000

kg

Acer en barres corrugades b 400 s de límit elàstic >= 400 n/mm2

0,57000

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,34000

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

245,76000

€

B0D41010

m2

Post de fusta de pi per a 3 usos

4,98000

€

B0DZ4000

m

Fleix

0,23000

€

B0DZUM0K

u

Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usos

0,08000

€

B0DZWA03

m2

Planxa d´acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos

3,52000

€

B1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g (UNE EN
812:98)

5,91000

€

B1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)

5,97000

€

B1423230

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d´acer recoberta de
PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de color DIN 5, homologats segons bs_en 175
1997 (UNE EN 169:93)

4,99000

€

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12 (UNE EN 175:97)

8,17000

€

0,22000

€

19,34000

€

u

m2

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de d i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, per a 10 usos

0,14000

€

B1526EK6

u

Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d´1 m d´alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15
usos

1,49000

€

B1Z0B700

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,63000

€

B1ZB1A10

u

Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de llargària amb placa d'ancoratge, per a barrera de
seguretat flexible, segons UNE 135122, per a seguretat i salut

69,68000

€

B1ZBAA00

m

Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible, segons
UNE 135121, per a seguretat i salut

18,01000

€

B1ZBC010

u

Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina reflectant a dues cares, per a
seguretat i salut

2,77000

€

B1ZBP010

u

Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles, per a seguretat i salut

7,28000

€

B1ZM1000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut

0,31000

€

B6AA211A

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5
i 3.5 mm de d, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de d per a fixar a peus prefabricats de
formigó, per a 20 usos

0,81000

€

B6AZAF0A

u

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos

0,13000

€

BBBAA007

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10
cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

2,91000

€

BBBAC007

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m
de distància, per a seguretat i salut

5,46000

€

BBBAC015

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de
distància

6,52000

€

BBBAD007

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser
vist fins 3 m, per a seguretat i salut

9,07000

€

BBBAD017

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per
ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut

6,24000

€

BBBAF007

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

2,51000

€

BBC19000

m

Cinta d´abalisament

0,14000

€

BBM2CBA0

m

Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per
a seguretat i salut

3,39000

€

u

Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat

36,90000

€

U

Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458

B1432012

u

Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll (UNE EN 352-1:94 i
UNE EN 458:94)

B1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics (UNE EN 405:93)

0,69000

€

B1451110

u

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,57000

€

B1458800

u

Parella de guants ultrafins de precisió d´un sol ús, de cautxú (UNE EN 455:95)

0,05000

€

B145A002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura
amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

3,08000

€

B1461110

u

Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable
(UNE EN 344:93+erratum:94+erratum 95+a1:97, UNE EN 344-2:96, UNE EN 345:93+a1:97, UNE
EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96. UNE EN 347:97 i UNE EN 347:96)

5,88000

€

B1462242

u

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

25,89000

€

Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant

11,38000

€

BM311611

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes a, b i c, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors

115,52000

€

BMY31000

u

Part proporcional d´elements especials per a extintors

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d´amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN
365 i UNE EN 354

53,95000

BQU2GF00

u

Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat

BQUA1100

u

BQUA2100

B1473203
B147D102

4

B1511215

B1431101

B146P470

Pàg.:

MATERIALS

B0A14200

B142AC60

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u
u
U

€

B147RA00

m

Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de cinturó de seguretat

5,08000

€

B1481131

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

11,05000

€

B1485140

u

Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant

12,86000

€

B1485800

U

Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons
UNE EN 471

17,60000

€

B1488580

u

Davantal per a soldador, de serratge (UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN
348:94+erratum:94)

17,58000

€

0,31000

€

52,91000

€

Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en
el treball

123,05000

€

u

Farmaciola portàtil d´urgència, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i
higiene en el treball

122,31000

€

BQUA3100

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball

81,53000

€

BQUAHN02

u

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

22,22000

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

5

ELEMENTS COMPOSTOS

D0B27100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

6

PARTIDES D'OBRA

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b 400 s, de límit elàstic >= 400
n/mm2

Rend.: 1,000

Unitats

0,84135

Preu

Parcial

€

P-1

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Import

Ma d'obra

Rend.: 1,000

5,91

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005

/R x 24,50000

=

0,12250

A0134000

h

Ajudant de ferrallista

0,005

/R x 21,75000

=

0,10875

Subtotal:

0,23125

B1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè, amb un pes màxim de 400 g (UNE EN
812:98)

1,000

x 5,91000

0,23125

Subtotal:

Materials
B0B27000
B0A14200

kg
kg

Acer en barres corrugades b 400 s de límit elàstic >=
400 n/mm2

1,050

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

0,010

x 0,57000
x 1,16000
Subtotal:

=
=

0,59850

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,01160
0,61010

P-2
0,84135

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,84135

5,91000

5,91000

5,91000
5,91000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,61010

COST DIRECTE

=

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

5,91000

Rend.: 1,000

5,97

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l´entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN
168:96)

1,000

x 5,97000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,97000

5,97000

5,97000
5,97000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

H1423230

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

5,97000

Rend.: 1,000

4,99

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B1423230

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d´acer recoberta de
PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de
color DIN 5, homologats segons bs_en 175 1997
(UNE EN 169:93)

1,000

x 4,99000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,99000

4,99000

4,99000
4,99000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-4

H142U009

u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de poliester reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12 (UNE EN
175:97)

4,99000

Rend.: 1,000

Unitats

8,17

Preu

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

7

PARTIDES D'OBRA

P-8
B142AC60

u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12 (UNE EN
175:97)

1,000

x 8,17000

=

8

u

Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

Rend.: 1,000

1,57

Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,17000

Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons
UNE EN 352-2 i UNE EN 458

B1451110

8,17000

u

8,17000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
U

H1451110

8,17000

Preu

Parcial

€

Import

Materials
Subtotal:

H1431101

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Materials

P-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

1,000

x 1,57000

Subtotal:

8,17000

Rend.: 1,000

0,22

Unitats

Preu

Parcial

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€
Import

1,57000

1,57000

1,57000
1,57000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,57000

Materials
B1431101

U

Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons
UNE EN 352-2 i UNE EN 458

1,000

x 0,22000

=

P-9

0,22000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,22000

0,22000

u

0,00 %

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000

19,34

B1458800

0,05

Preu

Parcial

1,000

x 19,34000

=

Preu

Parella de guants ultrafins de precisió d´un sol ús, de
cautxú (UNE EN 455:95)

1,000

x 0,05000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

19,34000

H145A002

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

u

B145A002

u

19,34000

Rend.: 1,000

0,69

Unitats

Preu

Parcial

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics
(UNE EN 405:93)

1,000

x 0,69000

=

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
mínims en treballs de precisió com soldadura amb
argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

0,05000

Rend.: 1,000

3,08

Preu

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
mínims en treballs de precisió com soldadura amb
argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

1,000

x 3,08000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,69000

0,00 %

€

Import

=

3,08000

3,08000

3,08000
3,08000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,69000
P-11

Subtotal:

0,05000
0,00000

€

Materials
B1441201

0,05000

0,00 %

Subtotal:
P-7

0,05000

Materials

19,34000
0,00000

0,00 %

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

19,34000

19,34000

€
Import

0,05000

Unitats
Subtotal:

Parcial

Subtotal:

P-10
Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb
arnès i orelleres antisoroll (UNE EN 352-1:94 i UNE
EN 458:94)

u

€

Materials
u

Rend.: 1,000

0,22000

Unitats
B1432012

Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de
cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1

Materials

0,22000
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1432012

u

Unitats
Subtotal:

P-6

H1458800

H1461110

u

0,69000
0,69000
0,00000
0,69000

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

3,08000

Rend.: 1,000

Unitats

5,88

Preu

Parcial

Materials
B1461110

u

Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum 95+a1:97, UNE EN
344-2:96, UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96,

1,000

x 5,88000

=

5,88000

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96. UNE EN
347:97 i UNE EN 347:96)
Subtotal:

5,88000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,88000

115,52000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,88000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

H1462242

u

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

25,89

H147D102

U

Preu

Parcial

€

Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d´amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN
361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE
EN 354

115,52000

Rend.: 1,000

53,95

Unitats

Import

Preu

Parcial

€

Import

Materials

Materials
B1462242

u

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000

x 25,89000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

H146P470

u

Parella de polaines per a soldador de serratge amb
tanques de cinta tèxtil arrapant

25,89000

25,89000

Rend.: 1,000

11,38
Preu

Parcial

Parella de polaines per a soldador de serratge amb
tanques de cinta tèxtil arrapant

1,000

x 11,38000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1473203

u

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i
anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció
per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat
segons CE

115,52

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i
anticaiguda, classes a, b i c, de polièster i ferramenta
estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i
per a les extremitats inferiors

Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de
diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

53,95000
53,95000
0,00000

0,00 %

53,95000

Rend.: 1,000

5,08
Preu

Parcial

Import

B147RA00

m

Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d,
per a sirga de cinturó de seguretat

1,000

x 5,08000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,08000
5,08000

5,08000
5,08000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-17
Preu

Parcial

1,000

x 115,52000

=

H1481131

u

Import

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

Unitats

11,05
Preu

Parcial

€
Import

Materials

115,52000

115,52000

5,08000

Rend.: 1,000

B1481131

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000

x 11,05000
Subtotal:

Subtotal:

€

Materials

€

Materials
u

m

11,38000

Rend.: 1,000

Unitats
B1473203

H147RA00

11,38000
0,00000

0,00 %

53,95000

53,95000

Unitats
11,38000

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

11,38000
11,38000

x 53,95000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

P-16
u

Sistema anticaiguda composat per un arnès
1,000
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d´amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN
361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE
EN 354

Subtotal:

25,89000

Materials
B146P470

U

25,89000
0,00000

0,00 %

Unitats

B147D102

25,89000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-14

P-15

5,88000

Rend.: 1,000

Unitats

P-13

10

115,52000

=

11,05000
11,05000

11,05000
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Unitats
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,05000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-18

H1485140

u

Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

12,86

Armilla de treball , de polièster embuatada amb
material aïllant

1,000

x 12,86000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parcial
=

h

Oficial 1a

0,100

/R x 24,50000

=

2,45000

A0140000

h

Manobre

0,100

/R x 20,46000

=

2,04600

Subtotal:

€
Import

U

12,86000

m2

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de d i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de d nuada a la xarxa, per a 10 usos

1,200

x 0,14000

=

0,16800

Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la
cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE
EN 471

12,86000

B0DZ4000

m

Fleix

0,200

x 0,23000

=

0,04600

B0A62F00

u

Tac d´acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

0,600

x 0,82000

=

0,49200

12,86000
0,00000

0,00 %

Subtotal:

12,86000

Rend.: 1,000

Unitats

17,60

Preu

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

U

Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la
cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE
EN 471

1,000

x 17,60000

=

Subtotal:

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1488580

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P-22

H151AJ01

17,60000

m2

Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d,
com a màxim, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs

5,20200

Rend.: 1,000

13,09
Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,250

/R x 20,46000

=

5,11500

A0121000

h

Oficial 1a

0,250

/R x 24,50000

=

6,12500

17,58

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,002

x 245,76000

=

0,49152

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

3,600

x 0,34000

=

1,22400

B0A31000

kg

Clau d'acer

0,100

x 1,34000

=

0,13400

Preu

Parcial

u

Davantal per a soldador, de serratge (UNE EN
340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN
348:94+erratum:94)

1,000

x 17,58000

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

17,58000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

17,58000

0,00 %

11,24000

1,84952

1,84952
13,08952
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

Import

Import

Materials
B1488580

11,24000

Subtotal:
Unitats

€

Materials

17,60000

Rend.: 1,000

5,20200
0,00000

Ma d'obra

17,60000
0,00000

0,00 %

0,70600

0,00 %

Unitats

17,60000

17,60000

0,70600

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-20

4,49600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
B1485800

4,49600

B1511215

12,86000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1485800

Import

Materials
Preu

Subtotal:

P-19

Parcial

A0121000

Materials
u

Preu

Ma d'obra

11,05000

Rend.: 1,000
Unitats

B1485140

12

17,58000

P-23

H1523231

m

17,58000
0,00000

Barana de protecció en el perímetre del sostre,
d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada
amb muntants metàl.lic amb mordassa per al sostre i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000

Unitats

17,58000

13,08952
7,50

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
P-21

H151A1K1

m2

Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5
m de d, amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80
mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida
de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol
perimetral amb ganxos embeguts o fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000

5,20

€

A0121000

h

Oficial 1a

0,125

/R x 24,50000

=

3,06250

A0140000

h

Manobre

0,125

/R x 20,46000

=

2,55750

Subtotal:

5,62000

Materials
B1526EK6

u

Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d´1 m
d´alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

0,400

x 1,49000

=

0,59600

5,62000
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PARTIDES D'OBRA

B0DZUM0K

u

Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usos

2,400

x 0,08000

=

0,19200

B0D41010

m2

Post de fusta de pi per a 3 usos

0,220

x 4,98000

=

1,09560

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

B6AZAF0A

1,88360

m2

Plataforma metàl.lica per a pas de persones per
sobre de rases, <=1 m d'amplària, de planxa acer de
8 mm de gruix i amb el desmuntatge inclòs

0,00 %

Rend.: 1,000

5,57

Unitats

Preu

u

h

Manobre

0,100

/R x 20,46000

Parcial
=

Subtotal:
m2

Planxa d´acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,50360

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-27

HB2A2325

m

Import

2,04600
2,04600

x 3,52000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,04600

H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

3,52000
5,56600
0,00000

0,00 %

45,41
Preu

Parcial

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

1,000

/R x 20,46000

=

20,46000

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

1,000

/R x 24,50000

=

24,50000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

44,96000

H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de d, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Import

0,00 %

45,40960
0,00000

Unitats

2,90

Parcial

h

Manobre

0,100

/R x 20,46000

=

Subtotal:

0,072

/R x 20,46000

=

1,47312

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,072

/R x 24,50000

=

1,76400

h

Màquina taladradora per a seguretat i salut

0,036

/R x 3,37000

=

0,12132

C1Z13500

h

Camió grua de 5 t per a seguretat i salut

0,018

/R x 47,81000

=

0,86058

Subtotal:

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de d, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de d per a
fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos

1,000

x 0,81000

=

0,81000

3,23712

0,98190

B1ZB1A10

u

Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de
llargària amb placa d'ancoratge, per a barrera de
seguretat flexible, segons UNE 135122, per a
seguretat i salut

0,250

x 69,68000

=

17,42000

B1ZBAA00

m

Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble
ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135121, per a seguretat i salut

1,000

x 18,01000

=

18,01000

B1ZBC010

u

Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb
làmina reflectant a dues cares, per a seguretat i salut

0,125

x 2,77000

=

0,34625

B1ZBP010

u

Part proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles, per a seguretat i salut

0,250

x 7,28000

=

1,82000

Subtotal:

0,98190

Import

37,59625
1,50 %

0,04856

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

41,86383
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-28

HB2C2000

m

2,04600

Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil
tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

41,86383

Rend.: 1,000

49,07

Preu

Parcial

Ma d'obra
A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

37,59625

DESPESES AUXILIARS

Unitats
m

€

Import

3,23712

C1Z2F000

Materials
B6AA211A

Parcial

Manobre per a seguretat i salut

€

2,04600
2,04600

Preu

h

Ma d'obra
A0140000

41,86

A01H4000

45,40960

Preu

2,89500

Materials

44,96000
0,44960

Rend.: 1,000

2,89500
0,00000

Rend.: 1,000

€

1,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,84900

Maquinària

5,56600

Unitats

Barrera de seguretat metàl·lica simple, reduïda, tipus
BMSRA4/C segons OC 28/2009, amb un perfil
longitudinal de secció doble ona i suports C-120
col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m, per a
una classe de contenció normal, amb nivell de
contenció N2, amplària de treball W6, índex de
severitat A i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN
1317-2, col·locada en trams rectes o en corbes de
radi igual o superior a 22 m i amb el desmuntatge
inclòs

0,03900

0,00 %

Subtotal:

Ma d'obra

P-26

14

Ma d'obra

3,52000

Rend.: 1,000

=

0,84900

Unitats

3,52000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-25

x 0,13000

7,50360
0,00000

Materials
B0DZWA03

0,300

Subtotal:

Ma d'obra
A0140000

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

1,88360

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1532581

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-24

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,400

/R x 24,50000

=

9,80000

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

15

PARTIDES D'OBRA

A01H4000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Manobre per a seguretat i salut

0,800

/R x 20,46000

=

16,36800
26,16800

Subtotal:
26,16800

BBBAC007
h

Camió grua de 5 t per a seguretat i salut

0,400

/R x 47,81000

=

Subtotal:

u

19,12400
19,12400

19,12400

Materials
m

Amortització de barrera de formigó simple,
prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut

1,000

x 3,39000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-29

HBBAA007

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

x 5,46000

3,39000

1,50 %

0,39252

0,00 %

49,07452
0,00000

29,81

20,46000

5,46000

5,46000

P-31

HBBAC015

u

€

5,46000

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,20460

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

26,12460
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

49,07452

Rend.: 1,000

=

Subtotal:

3,39000

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm,
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

26,12460

Rend.: 1,000

26,98

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000
Unitats

Preu

Parcial

h

Manobre

1,000

/R x 20,46000

=

Subtotal:

Import

20,46000
20,46000

20,46000

Materials

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

1,000

/R x 20,46000

=

Subtotal:

BBBAC015

20,46000
20,46000

u

20,46000

Materials
BBBAD017

BBBAA007

u

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
1,000
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3
m, per a seguretat i salut

x 6,24000

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per
ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

x 2,91000

=

u

1,000

=

9,15000

0,20460

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

29,81460
0,00000
29,81460
26,12

Preu

Parcial

Ma d'obra
h

Manobre per a seguretat i salut

1,000

/R x 20,46000

=

20,46000

HBBAF007

u

9,15000

1,00 %

Rend.: 1,000

=

6,52000

6,52000

€

Import

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

26,98000

Rend.: 1,000

Unitats

6,52000
26,98000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,91000

DESPESES AUXILIARS

Unitats
A01H4000

x 6,52000

Subtotal:

P-32

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

1,000

6,24000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HBBAC007

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm,
per ésser vista fins 12 m de distància

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

P-30

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
1,000
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per
a seguretat i salut

3,39000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,46000

Materials

Maquinària

BBM2CBA0

16

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
C1Z13500

Pàg.:

32,24

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

1,000

/R x 20,46000

=

Subtotal:

20,46000
20,46000

Materials
BBBAF007

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vista fins
3 m, per a seguretat i salut

1,000

x 2,51000

=

2,51000

BBBAD007

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
1,000
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3
m, per a seguretat i salut

x 9,07000

=

9,07000

20,46000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

17

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,58000

m

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

11,58000

1,00 %

0,20460

0,00 %

32,24460
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HBC19081

Pàg.:

18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-33

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:
BQU2GF00

u

Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de
capacitat

1,000

x 52,91000

1,56

Unitats

Preu

Parcial

=

Subtotal:

32,24460

Rend.: 1,000

2,04600

2,04600

Materials

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€
Import

52,91000
52,91000

52,91000
54,95600
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

54,95600

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,065

/R x 20,46000

=

Subtotal:

P-36

1,32990
1,32990

u

Rend.: 1,000
Unitats

123,05
Preu

Parcial

€
Import

Materials
B1Z0B700

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120

x 0,63000

=

0,07560

BBC19000

m

Cinta d´abalisament

1,000

x 0,14000

=

0,14000

Subtotal:

BQUA1100

HM31161J

u

u

1,00 %

0,01330

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,55880
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

1,55880

Rend.: 1,000

46,60

Preu

Parcial

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,200

/R x 24,50000

=

4,90000

h

Ajudant per a seguretat i salut

0,200

/R x 21,75000

=

4,35000

P-37

HQUA2100

u

€

Subtotal:

Import

123,05000

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de Seguretat i Salut
en el treball

123,05000
0,00000
123,05000

Rend.: 1,000

122,31

Preu

Parcial

BQUA2100

u

u

Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

1,000

x 36,90000

=

36,90000

B1ZM1000

u

Part proporcional d'elements especials per a
extintors, per a seguretat i salut

1,000

x 0,31000

=

0,31000

Subtotal:

37,21000

9,25000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

46,59875
0,00000
46,59875

Unitats

54,96
Preu

Parcial

Ma d'obra
0,100

/R x 20,46000

=

2,04600

HQUA3100

u

37,21000
0,13875

Rend.: 1,000

x 122,31000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-38

1,50 %

Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

1,000

=

€

Import

122,31000

122,31000

€
Import

Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de
Seguretat i Salut en el treball

122,31000

Rend.: 1,000

Unitats

122,31000
122,31000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Farmaciola portàtil d´urgència, amb el contingut
establert a l´ordenança general de seguretat i higiene
en el treball

Subtotal:

9,25000

BM311611

Manobre

123,05000

0,00 %

Unitats

Materials

h

123,05000

Materials

A01H3000

A0140000

=

0,21560

Ma d'obra

u

x 123,05000

DESPESES AUXILIARS

Unitats

HQU2GF01

Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a 1,000
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

Subtotal:

0,21560

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-35

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de Seguretat i Salut en el treball

1,32990

Materials

P-34

HQUA1100

81,53

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BQUA3100

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball

1,000

x 81,53000

Subtotal:

=

81,53000

81,53000

81,53000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

19

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

81,53000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-39

HQUAHN01

u

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

Rend.: 1,000
Unitats

81,53000
22,22
Preu

Parcial

€
Import

Materials
BQUAHN02

u

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

1,000

x 22,22000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

22,22000
22,22000

22,22000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-40

HQUZM000

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions

22,22000

Rend.: 1,000
Unitats

22,22000

20,46
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

1,000

/R x 20,46000
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

20,46000
20,46000

0,00 %

20,46000
20,46000
0,00000
20,46000
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost ESS Hospitalet nord

Grup

01

PROTECCIONS INDIVIDUALS

1

20 H1485140
TOTAL

1 H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,91

15,000

88,65

2 H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,97

10,000

59,70

3 H1423230

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

4,99

5,000

24,95

4 H142U009

u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de poliester reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12 (UNE EN
175:97) (P - 4)

8,17

1,000

8,17

5 H1431101

U

Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i
UNE EN 458 (P - 5)

0,22

45,000

9,90

6 H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 6)

19,34

4,000

77,36

7 H1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 7)

0,69

50,000

34,50

8 H1451110

u

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 8)

1,57

16,000

25,12

9 H145A002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en
treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 10)

3,08

1,000

3,08

10 H1458800

u

Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú,
homologats segons UNE-EN 455-1 (P - 9)

0,05

100,000

5,00

11 H1461110

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 (P - 11)

5,88

2,000

11,76

12 H1462242

u

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 12)

25,89

15,000

388,35

13 H146P470

u

Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta
tèxtil arrapant (P - 13)

11,38

2,000

22,76

14 H1473203

u

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A,
B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció
per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P 14)

115,52

1,000

115,52

15 H147RA00

m

Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 16)

5,08

50,000

254,00

16 H1481131

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 17)

11,05

6,000

66,30

17 H1488580

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 20)

17,58

1,000

17,58

18 H147D102

U

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE
EN 354 (P - 15)

53,95

1,000

53,95

Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l´esquena, homologada segons UNE EN 471 (P - 19)

17,60

19 H1485800

U

PRESSUPOST

2,000

35,20

EUR

u

Grup

Pàg.:
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 18)

12,86

15,000

01.01

2
192,90

1.494,75

Obra

01

Pressupost ESS Hospitalet nord

Grup

02

PROTECCIONS COL.LECTIVES

1 H151AJ01

m2

Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim,
amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

13,09

10,000

130,90

2 H1523231

m

Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de
fusta, fixada amb muntants metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb
el desmuntatge inclòs (P - 23)

7,50

30,000

225,00

3 H1532581

m2

Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, <=1
m d'amplària, de planxa acer de 8 mm de gruix i amb el desmuntatge
inclòs (P - 24)

5,57

8,000

44,56

4 H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de d, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

2,90

50,000

145,00

5 HB2C2000

m

Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

49,07

5,000

245,35

6 H151A1K1

m2

Protecció col.lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada
a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos embeguts o fleix i
tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

5,20

50,000

260,00

TOTAL

Grup

01.02

1.050,81

Obra

01

Pressupost ESS Hospitalet nord

Grup

03

IMPLANTACIÓ D'OBRA I SENYALITZACIÓ

1 HBBAF007

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

32,24

3,000

96,72

2 HBBAA007

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)

29,81

3,000

89,43

3 HBBAC007

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

26,12

2,000

52,24

4 HBBAC015

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

26,98

2,000

53,96

5 HBC19081

m

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 33)

1,56

50,000

78,00

6 HB2A2325

m

Barrera de seguretat metàl·lica simple, reduïda, tipus BMSRA4/C
segons OC 28/2009, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i
suports C-120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m, per a
una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària
de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 2 m segons

41,86

12,000

502,32

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES
COMPLEX ESPORTIU DE L´HOSPITALET NORD
Estudi de Seguretat i Salut

PRESSUPOST

Pàg.:

3

UNE-EN 1317-2, col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual
o superior a 22 m i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)
TOTAL

Grup

01.03

872,67

Obra

01

Pressupost ESS Hospitalet nord

Grup

04

INSTAL.LACIÓ D'HIGIENE I BENESTAR

1 HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

54,96

1,000

54,96

2 HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

46,60

1,000

46,60

3 H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 25)

45,41

10,000

454,10

4 HQUZM000

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 40)

20,46

17,000

347,82

TOTAL

Grup

01.04

903,48

Obra

01

Pressupost ESS Hospitalet nord

Grup

05

MEDICINA PREVENTIVA

1 HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de Seguretat i Salut en el treball (P - 36)

123,05

1,000

123,05

2 HQUA2100

u

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de Seguretat i Salut en el treball (P - 37)

122,31

1,000

122,31

3 HQUA3100

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut
establert a l'ordenança general de Seguretat i Salut en el treball (P 38)

81,53

1,000

81,53

4 HQUAHN01

u

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 39)

22,22

1,000

22,22

TOTAL

Grup

01.05

349,11

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Grup
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Grup

01.01

PROTECCIONS INDIVIDUALS

1.494,75

Grup

01.02

PROTECCIONS COL.LECTIVES

1.050,81

Grup

01.03

IMPLANTACIÓ D'OBRA I SENYALITZACIÓ

872,67

Grup

01.04

INSTAL.LACIÓ D'HIGIENE I BENESTAR

903,48

Grup

01.05

MEDICINA PREVENTIVA

349,11

Obra

01

Pressupost ESS Hospitalet nord

4.670,82

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.670,82
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost ESS Hospitalet nord

4.670,82
4.670,82

EUR
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COMPLEX ESPORTIU DE L´HOSPITALET NORD
Estudi de Seguretat i Salut

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Grup
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Grup

01.01

PROTECCIONS INDIVIDUALS

32,00

Grup

01.02

PROTECCIONS COL.LECTIVES

22,50

Grup

01.03

IMPLANTACIÓ D'OBRA I SENYALITZACIÓ

18,68

Grup

01.04

INSTAL.LACIÓ D'HIGIENE I BENESTAR

19,34

Grup

01.05

MEDICINA PREVENTIVA

Obra

01

Pressupost ESS Hospitalet nord

7,47
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost ESS Hospitalet nord

100,00
100,00

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORÇ ESTRUCTURAL VAS DE LA PISCINA I ANNEXES
COMPLEX ESPORTIU DE L´HOSPITALET NORD
Estudi de Seguretat i Salut

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

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

4.670,82

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 4.670,82................................................................

607,21

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 4.670,82...................................................................

280,25

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

5.558,28

21 % IVA SOBRE 5.558,28...................................................................................................

1.167,24

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

6.725,52

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
sis mil set-cents vint-i-cinc euros amb cinquanta-dos cèntims

Martí Cabestany i Puértolas, arquitecte
Barcelona, maig de 2020

