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0.0.- DADES GENERALS
0.1.- IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE;
Projecte;

Projecte Bàsic i Executiu de Rehabilitació i Ampliació
d’Edifici Administratiu.

Objecte de l’encàrrec;

Obra de Rehabilitació i Ampliació

Emplaçament;

Plaça Carles III, 48

Municipi;

Sant Carles de la Ràpita. Montsiá

Referència cadastral;

6596603BE9969F

0.2.- AGENTS DEL PROJECTE;

Promotor;

Ajuntament Sant carles de la Ràpita

Arquitecte;

Josep Ibarz Carbó (Nº Col 20415)
38422627T
c/ Tirso, 22. 08023 Barcelona
(T)677 458 703

0.3.- Relació de documents complementaris i projectes parcials
Projecte Elèctric;

TERIN SL

Projecte Climatització; TERIN SL
Certificació energètica; Redactat pel mateix arquitecte projectista
ESS;

Redactat pel mateix arquitecte projectista

Gestió Residus;

Redactat pel mateix arquitecte projectista

Control de qualitat;

Redactat pel mateix arquitecte projectista

1

1.0.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.1.- OBJECTE DE L’ENCÀRREC;
Es tracta de la Reforma i Ampliació de l’Edifici de les antigues oficines de la
Duana ara propietat de l’Ajuntament de sant Carles de la Ràpita, situades al Centre
Urbà del Municipi.
La voluntat de la Propietat és la Reforma de l’Edifici per adequar-lo en un viver
de petites empreses emergents per dinamitzar el seu teixit productiu, potenciant,
al mateix temps les sinergies dels agents emprenedors de la zona.
Per tant es preveuen zones de treball pels diferents professionals o empreses, així
com zones de reunió, sales de presentacions o aules i uns espais polivalents.
L'objectiu es crear un espai capaç de permetre totes les activitats relacionades
amb nous camps de desenvolupament professional i afavorir les relacions i
l'intercanvi de tots els agents que vulguin participar en aquest procés.
1.2.1.- DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL;
És un Edifici de PB+2. Probablement construït sobre els anys 40 del segle passat.
El Solar té una superfície de 261m2 dels que 188m2 estan construïts en Planta
Baixa. Dóna accés a dos carrers, per una banda la façana principal te accés des
de la Plaça Carles III, i la façana posterior l'accés és per un carrer secundari –
carrer de Sant Jordi- mitjançant un pati de 74 m2.
És un Edifici que està en desús i necessita una rehabilitació total per adequar-lo
a les nostres necessitats.
L'Edifici presenta un sistema estructural de murs de càrrega i forjats
unidireccionals. Els murs són de totxo massís amb uns amples considerables, entre
40 i 55cm, dóna'n a l'Edifici una estabilitat i inèrcia molt important.
Estructuralment l'Edifici té tres crugies perpendicularment a façana amb una llum
entre 3,80m i 3,20m, canviant el sentit en la façana posterior.
Tenim uns patis de llum interiors, de reduïdes dimensions, que es mantenen
pràcticament iguals a les tres plantes.
L'Edifici no presenta cap patologia.
1.3.1.- PROGRAMA DE NECESSITATS, EDIFICI ADMINISTRATIU;
El Programa de necessitats és el següent;
Planta Baixa;
-

Administració/Recepció
Sala de Reunions
Sala de presentació/Aula
Serveis

Planta Primera;
- Despatxos
- Zones comuns de reunió/treball
Planta Segona;
-

Sala Polivalent
Despatxos
Office
Serveis
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1.
.4.- DADES DE L’EMPLAÇ
ÇAMENT;
L'
'Edifici ob
bjecte del Projecte
P
es
stà situat a la Plaça Carles IIII, emplaçam
ment mes
re
epresentati
iu del Munic
cipi.
És
s un Solar urbà, te to
ots els ser
rveis
És
s un Edific
ci entre mit
tgeres. Els
s edificies
s veins són de PB+2

1.
.5.- CONDIC
CIONANTS URB
BANÍSTICS;
El
l Planejame
ent Vigent és
é el POUM de Sant Ca
arles de la Ràpita, deetallem la
ju
ustificació
ó del seu co
ompliment;

L’
’Edifici és el assenya
alat com C0
04, la faça
ana està protegida.
El
l Projecte restaura i saneja tot
ts els elem
ments de la façana

3

ualificat com SE5; “Eq
quipament A
Administrat
tiu”
Qu
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1.
.6.- DESCRIPCIÓ DEL PR
ROJECTE;
Ad
deqüem el Programa
P
de necessitat
ts a l'Edif
fici existent, intentaant reduir al màxim
el
ls estintol
laments a ex
xecutar.
És
s un Edific
ci que, al marge
m
dels murs de cà
àrrega, està poc compaartimentat.
.
S'
'eliminen els
e
patis de
e llum de l
les tres pl
lantes, són de dimensiions reduïd
des i no
te
enen massa sentit en la
l nostra p
proposta.
Es
s forja pri
imera crugia
a de la P2,
, en façana
a, actualment pati, ells murs lat
terals
te
enen una al
lçada de 3,0
00, el mur de façana 2,50.
Ac
ctuació com
mpatible amb
b el planej
jament exis
stent.

ESTAT ACTU
UAL. PATI EN
N FAÇANA P2
2

ESTAT
E
REFORMMAT. NOU FO
ORJAT

S'
'executa un
n estintolam
ment en PB,
, en la cru
ugia del Pati i Façanaa posterior
r.
Es
s col·loca un ascensor
r adaptat e
en complime
ent de la Normativa d''accessibil
litat.
ealitzades aquestes op
peracions t
tenim l'Edi
ifici més neutre per ttreballar amb
a
el
Re
no
ostre Progr
rama.
Al
lliberem do
os espais de
e superfíci
ie i escala
a singulars respecte a la resta.
.
En
n la Planta
a Baixa col·
·loque'm un
na Sala de Presentacions, vincullada al Pat
ti
Ex
xterior i en
e la Segona
a Planta co
ol·loquem una
u
Sala Polivalent.
Ad
dministraci
ió, Sales de
e Reunions,
, Office, Despatxos
D
i Serveis ess distribue
eixen per
l'
'Edifici in
ntentant opt
timitzar el
ls espais i el funcionament desiitjat.
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2.
.0.- SUPERFÍ
ÍCIES
2.
.1.- QUADRE DE SUPERFÍ
ÍCIES;

6

PRESTACIONS DE L’EDIFICI;

Les prestacions que l’edifici projectat ha de proporcionar s’entenen com el conjunt de
característiques qualitatives o quantitatives de l’edifici, identificades objectivament, que
determinen la seva aptitud per complir les exigències bàsiques del Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE).
Els Documents Bàsics del CTE (DBs) estableixen uns nivells o valors límits de les
prestacions dels edificis i de les seves parts. Mitjançant aquests nivells o valors es
caracteritzen les exigències bàsiques i es quantifiquen, en la mesura en què el
desenvolupament tecnològic i tècnic de l’edificació ho permeti (art. 3 de la Part I del CTE)
En funció de l’abast del projecte (ús característic de l’edifici, tipus d’intervenció,
etc.) i de l’àmbit d’aplicació general del CTE i de l’específic de cada Document Bàsic, es
determinaran les prestacions que haurà de presentar l’edifici per complir les exigències
bàsiques. Quan s’hagin de complimentar altres normatives, es farà tenint en compte el seu
àmbit d’aplicació. En el cas de que en el projecte s’apliquin Documents reconeguts, caldrà
fer-ne referència.
La definició concreta de les prestacions, ordenades per exigències bàsiques, es farà a
l’apartat de la Memòria relatiu al “Compliment del CTE i d’altres reglaments i
disposicions”.

7

Requisits bàsics LOE
art. 3

Prestacions segons
normativa específica

Funcionalitat
Utilització

Projecte
‐ La disposició i dimensió dels espais i la dotació de les instal∙lacions faciliten la realització
adequada de les funcions previstes a l’edifici.

(1)

D.141/2012
Habitabilitat
Normativa usos

Accessibilitat

‐ Es facilita l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les
persones amb discapacitat.
‐ Es permet a les persones amb mobilitat o comunicació reduïdes l’accés i circulació per l’edifici
segons la normativa específica.

DB SUA
(seccions 1 i 9)
D.135/95
d’accessibilitat

Telecomunicacions

‐ Facilita l’accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i informació d’acord amb el que
preveu la normativa específica.

RD Llei 1/98, RD
401/2003, altres

Requisits bàsics LOE
art. 3

Exigències bàsiques CTE

Nivells o valors límits de les
prestacions establerts en
els Documents Bàsics

Seguretat
SE

Seguretat
Estructural

Projecte
SE

Seguretat estructural (art. 10 Part I del CTE)

DB SE

SE 1

Resistència i
estabilitat

DB SE‐AE

SE 2

Aptitud de servei

‐ La resistència i l’estabilitat seran les adequades perquè no es
generin riscos indeguts, de forma que es mantingui la resistència i
l’estabilitat enfront de les accions i influències previsibles durant
les fases de construcció i usos previstos dels edificis, i que una
incidència extraordinària no produeixi conseqüències
desproporcionades respecte a la causa original i es faciliti el
manteniment previst.

DB SE‐A
DB SE‐C
DB SE‐F
DB SE‐M
EHE, EF, NCSE

‐ L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de l’edifici, de
forma que no es produeixin deformacions inadmissibles
SI

Seguretat en cas
d’Incendi

(2)

SI

Seguretat en cas d’incendi (art. 11 Part I del CTE)

DB SI

SI1

Propagació interior

‐ Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’interior de
l’edifici.

DB SI 1

SI 2

Propagació exterior

‐ Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’exterior,
tant en l’edifici considerat com a d’altres edificis.

DB SI 2

SI 3

Evacuació
d’ocupants

‐ L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats perquè els
ocupants puguin abandonar‐lo o arribar a un lloc segur dins del
mateix en condicions de seguretat.

DB SI 3

SI 4

Instal∙lacions de
protecció contra
incendis

‐ L’edifici disposarà dels equips i instal∙lacions adequats per fer
possible la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, així com la
transmissió de l’alarma als ocupants.

DB SI 4

SI 5

Intervenció de
bombers

‐ Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d’extinció
d’incendis.

DB SI 5

SI 6

Resistència al foc de
l’estructura

‐ L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el
temps necessari perquè es puguin complir les anteriors exigències
bàsiques.

DB SI 6
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(1)

Requisits bàsics LOE
art. 3

Exigències bàsiques CTE

Nivells o valors límits de les
prestacions establerts en el
Document Bàsic

Seguretat
SUA

Seguretat
d’Utilització i
Accessibilitat

Projecte
SUA

Seguretat d’Utilització i accessibilitat (art. 12 Part I del CTE)

DB SUA

SUA 1 Caigudes

‐ Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, per a lo qual
els terres seran adequats per a afavorir que les persones no
rellisquin, ensopeguin o es dificulti la mobilitat. També es limitarà el
risc de caigudes en forats, en canvis de nivell i a escales i rampes,
facilitant la neteja dels vidres exteriors en condicions de seguretat.

DB SUA 1

SUA 2 Impacte o
enganxada

‐ Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir impacte o
enganxades amb els elements fixes o practicables de l’edifici.

DB SUA 2

SUA 3 Immobilització en
recintes tancats

‐ Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment
immobilitzats a recintes.

DB SUA 3

SUA 4 Il∙luminació
inadequada

‐ Es limitarà el risc de danys a persones com a conseqüència d’una
il∙luminació inadequada en zones de circulació dels edificis, tant
interiors com exteriors, inclòs en cas d’emergència o de fallida de
l’enllumenat normal.

DB SUA 4

SUA 5 Alta ocupació

‐ Es limitarà el risc causat per situacions amb alta ocupació facilitant
la circulació de les persones i la sectorització amb elements de
protecció i contenció en previsió del risc d’aixafament.

DB SUA 5

SUA 6 Ofegament

‐ Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en ofegaments a
piscines, dipòsits, pous i similars mitjançant elements que
restringeixin l’accés.

DB SUA 6

SUA 7 Vehicles en
moviment

‐ Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment atenent‐se als
tipus de paviments i senyalització i la protecció de les zones de
circulació rodades i les de les persones.

DB SUA 7

SUA 8 Acció del llamp

‐ Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat per l’acció del
llamp mitjançant instal∙lacions adequades de protecció contra el
llamp.

DB SUA 8

SUA 9 Accessibilitat

Veure apartat accessibilitat
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(1)

Requisits bàsics LOE
art. 3

Exigències bàsiques CTE

Nivells o valors límits de les
prestacions establerts en el
Document Bàsic

Habitabilitat
HS

Higiene, salut i
protecció del
medi ambient

Projecte
HS 1

Salubritat (art. 13 Part I del CTE)

DB HS

HS 1

Protecció enfront la
humitat

DB HS 1

HS 2

Recollida i evacuació ‐ L’edifici disposarà dels espais i mitjans per extreure els residus
de residus
ordinaris generats per ells d’acord amb el sistema públic de
recollida de tal manera que es faciliti l’adequada separació en
origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i
la seva posterior gestió.

DB HS 2

HS 3

Qualitat de l’aire
interior

DB HS 3

‐ Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o
humitat en l’interior dels edificis i els seus tancaments com a
conseqüència de l’aigua procedent de precipitacions atmosfèriques,
d’escorrenties, del terreny o de condensacions, disposant mitjans
que impedeixin la seva penetració o, si s’escau, permetin
l’evacuació sense producció de danys.

‐ L’edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes es puguin
ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es
produeixin de forma habitual durant l’ús normal dels edificis, de
forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi
l’extracció i expulsió de l’aire viciat pels contaminants.
‐ Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior de l’edifici
i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes
de combustió de les instal∙lacions tèrmiques es produirà, amb
caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del
tipus de combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la
reglamentació específica sobre instal∙lacions tèrmiques.

HS 4

Subministrament
d’aigua

‐ L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar a
l’equipament higiènic previst aigua apta per al consum de forma
sostenible, aportant cabals suficients per al seu funcionament,
sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint
els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa.

DB HS 4

‐ Els equips de producció d’aigua calenta amb sistemes d’acumulació i
els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal
que evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.
HS 5

Evacuació d’aigües

‐ Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües
residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb
les precipitacions atmosfèriques i amb les escorrenties.
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DB HS 5

(1)

Requisits bàsics LOE
art. 3

Exigències bàsiques CTE

Nivells o valors límits de les
prestacions establerts en
els Documents Bàsics

Habitabilitat
HE

Estalvi d’Energia

Projecte
HE

Estalvi d’energia

(art. 15 Part I del CTE)

HE 0

Limitació del consum ‐ L’edifici aconseguirà un ús raonable de l’energia necessària per a la
energètic
seva utilització reduint a límits sostenibles el seu consum i així
mateix aconseguirà que una part del consum procedeixi de fonts
d’energia renovable, com a conseqüència de les característiques del
(3)
seu projecte, construcció, ús i manteniment.

HE 1

Limitació de la
‐
demanda energètica

HE 2

Rendiment de les
instal∙lacions
tèrmiques

DB HE

L’edifici disposarà d’una envolvent que limiti adequadament la
demanda energètica necessària per aconseguir el benestar tèrmic
en funció de el clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim
d’hivern i d’estiu, així com per les seves característiques
d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la radiació
solar, reduint el risc d’aparició d’humitats de condensació
superficials i intersticials que puguin perjudicar les seves
característiques i tracten adequadament els ponts tèrmics per a
limitar les pèrdues o guanys de calor i evitar problemes
higrotèrmics als mateixos.

DB HE 1

‐ L’edifici disposarà d’instal∙lacions tèrmiques apropiades destinades
a proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el
rendiment de les mateixes i dels seus equips.

DB HE 2

‐ Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent
Reglament d’Instal∙lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE, i la seva
aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici.
HE 3

Eficiència energètica ‐ L’edifici disposarà d’instal∙lacions d’il∙luminació adequades a les
de les instal∙lacions
necessitats dels seus usuaris i eficaces energèticament disposant
d’il∙luminació
d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació
real de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi
l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes
determinades condicions.

DB HE 3

HE 4

Contribució solar
mínima d’ACS

DB HE 4

‐ Una part de les necessitats energètiques tèrmiques derivades de la
demanda d’ACS o de climatització de piscina coberta, segons CTE
HE 4, es cobrirà mitjançant la incorporació en l’edifici de sistemes
de captació, emmagatzematge i utilització d’energia solar de baixa
temperatura adequada a la radiació solar global del seu
emplaçament i a la demanda d’aigua calenta de l’edifici.
‐ Els valors derivats d’aquesta exigència tenen consideració de
mínims, sense perjudici de valors que puguin ser establerts per les
administracions competents i que contribueixin a la sostenibilitat,
atenent a les característiques pròpies de la seva localització i àmbit
territorial.

HE 5

Contribució solar
‐ Si l’edifici està inclòs en l’àmbit d’aplicació del CTE HE 5 incorporarà
fotovoltaica mínima
sistemes de captació i transformació d’energia solar en energia
d’energia elèctrica
elèctrica per procediments fotovoltaics per a ús propi o
subministrament en xarxa.

DB HE 5

‐ Els valors derivats d’aquesta exigència bàsica tindran la
consideració de mínims, sense perjudici de valors més estrictes
que puguin ser establerts per les administracions competents i que
contribueixin a la sostenibilitat, atenent a les característiques
pròpies de la seva localització i àmbit territorial.
HR

Protecció
enfront del
soroll

HR

Protecció enfront del soroll (art. 14 Par I CTE)

DB HR

‐ L’edifici es projectarà, construirà, utilitzarà i mantindrà de manera que els elements
constructius que conformin els seus recintes tinguin unes característiques acústiques
adequades per:
‐ reduir la transmissió del soroll aeri, i d’impactes
‐ reduir la transmissió de vibracions de les instal∙lacions de l’edifici, i
‐ per limitar el soroll reverberant dels recintes.

(1)

Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica.

(2)

En edificis i establiments industrials es dóna compliment a les exigències bàsiques amb l’aplicació del Reglament de Seguretat en cas d’incendis
d’establiments industrials, RSCIEI (RD 2267/2004).
S’ha recollit com a exigència del DB HE 0 la del DB HE, ja que el DB HE 0 és el transversal al compliment de les altres seccions del DB.

(3)
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VALOR
RS DE PROJE
ECTE;
Nou f
forjat P2

Estin
ntolament PB
P

14

No és
s redueixen
n les sobre
ecàrregues

Valor
r 0,20 kN/m
m2
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16
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

El no
ostre Edifi
ici és un únic
ú
sector d’incendis
s

El se
ector d’inc
cendis tind
drà un EI 60
0

35

En l’
’espai de la
l unitat exterior
e
del
l clima, te
enin un RIS
SC BAIX

El Pr
rojecte com
mpleix amb les condici
ions de RIS
SC BAIX

36

37

Cumpl
lim amb les
s separacio
ons de façan
na

38

ació = 41 Persones
Ocupa

39

RECOR
RREGUT MÀXI
IM = 50 m
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Ú s pú b l ic i ú s p r i va t

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

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

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

C TE D B SU A : SUA-9 Accessib ilitat

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible per a tots els edificis

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

✔

✔

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

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

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

 Itinerari practicable
* edificis ≥ PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
 Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

ACCESSIBILITAT
VERTICAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

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

Edificis o establiments d’ús públic:

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

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

✔

Edificis o establiments d’ús privat:

juliol de 2010
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Edificis o establiments d’ús privat:

 Itinerari practicable:
* edificis ≥ PB + 2PP que no disposin d’ascensor
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
* aparcaments > 40places

✔

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

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

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat en una
mateixa planta

Edificis o establiments d’ús públic:

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

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

✔

✔

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

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

Referència de projecte
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Ú s pú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

Itineraris

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

PARÀMETRES
GENERALS

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

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

✔

- Paviment: és no lliscant

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

DB SUA / D135/95
P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

✔

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

- Amplada: ≥ 0,90 m
- Alçada: ≥ 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut
- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un ∅1,20 m
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure
un cercle de ∅1,50m.

juliol de 2010
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

✔

- Amplada: ≥ 0,90 m
- Alçada: ≥ 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

✔

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

✔

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

✔

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

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

- Portes de vidre:
* tindran un sòcol inferior ≥ 0,30m d’alçada, llevat de que
el vidre sigui de seguretat.
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada
≥ 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color.
GRAONS

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

✔

✔

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

✔

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

✔

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

✔

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

✔

- No s’admeten graons

✔

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

Referència de projecte
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✔

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

- No inclou cap tram d’escala.
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària
mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és ≤ 14 cm.
- Accés a l’edifici:
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada ≤ 12cm, a l’entrada de l’edifici.
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DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

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

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

Itineraris

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

RAMPES

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

- Pendents - longitudinal:

- transversal:
- Trams:

- Replans:

✔

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

- Pendents

S’admet ≤ 2% en rampes exteriors

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

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

✔

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

DB SUA / D135/95

✔

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

≤ 2%

- Trams:

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

✔

- Trams:

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

- Replans:

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

✔

- Replans:

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

✔

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

✔

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de la rampa no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram
- Barreres - Baranes: a ambdós costats
protecció, - Passamans:
Passamans situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
Elements
protectors: rodó de ∅ entre 3 i 5 cm, separat ≥ 4 cm dels
paraments verticals.
- Element de protecció lateral: es disposa
longitudinalment amb una alçària ≥ 10 cm per
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i
bastons)

Referència de projecte
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- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

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

3/5

61

Oficina Consultora Tècnica. COAC
juliol de 2010
DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

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

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

Itineraris

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

ASCENSOR

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

- Dimensions
cabina

✔

- sentit d’accés ≥ 1,40 m
- sentit perpendicular ≥ 1,10 m

✔

- Dimensions
cabina:

DB SUA / D135/95

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

✔

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

✔

- Dimensions
cabina:

- sentit d’accés ≥ 1,20 m
- sentit perpendicular ≥ 0,90 m
- superfície ≥ 1,20 m2

✔

- Portes:

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

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

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: són automàtiques
- amplada: ≥ 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un
∅1,50 m.

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

- amplada: ≥ 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un ∅1,20 m
sense ser escombrat per l’obertura de la porta

- Botoneres:

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

- Botoneres:

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

✔

- Passamans:

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

- Passamans:

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

✔

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

Referència de projecte

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

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

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

✔
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT
Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE)
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”
MURS
Coeficient de permeabilitat del terreny
Presència d’aigua

(2)

(1)

Grau d’impermeabilitat

Ks (cm/s) Taula 1 ≥ 10-2

10-5<Ks<10-2

✔

≤ 10

Alta

Mitja

✔

Baixa

✔

≤ 10

Grau d’impermeabilitat

✔

Baixa

(4)

Taula 2

-5

(3)

2

TERRES
Coeficient de permeabilitat del terreny
Presència d’aigua

(2)

(1)

> 10-5

Ks (cm/s) Taula 1
Alta

Taula 2

Mitja

-5

4

FAÇANES
Zona Pluviomètrica

(5)

Taula 5I

II

III

Zona eòlica

IV

(6)

≤ 15

Taula 6

✔

Grau d’impermeabilitat

V

Tot Catalunya és zona eòlica C

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

✔

16-40

41-100

E0

E1

✔

(7)

✔

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

102

3

✔

✔

CTE
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HS
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS

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

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

Edificis
d’altres usos

Espais comuns de l’edifici

Interior de l’habitatge

En funció del sistema de
recollida municipal →

Previsió de magatzem o espai de
reserva

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta

L’edifici disposa d’un magatzem
de contenidors

Contenidors de la brossa al carrer

L’edifici té un espai de reserva

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

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2
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Ref. del projecte:
HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de
manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de
l’aire viciat pels contaminants.
Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de
la combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.”
I. VENTILACIÓ:
HABITATGES
(Locals habitables)

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

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)
-- S’aportarà un cabal d’aire exterior suficient per assolir que en cada local la concentració mitja anual de
CO2 sigui < 900 ppm i que l’acumulat anual de CO2 que excedeixi 1.600 ppm sigui < 500.000 ppm·h, en
ambdós casos amb les condicions de disseny de l’Apèndix C (3) del DB HS3.
-- El cabal d’aire exterior aportat serà suficient per a eliminar els contaminants no directament relacionats
amb la presència humana. Aquesta condició es considera satisfeta amb l’establiment d’un cabal mínim
d’1,5 l/s per local habitable en els períodes de no ocupació.
Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).
Taula 2.1 DB HS 3 Cabals mínims per a ventilació de cabal constant en locals habitables

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

Habitatge amb:
0-1D
2D
≥3D
8 l/s
8 l/s
8 l/s
4 l/s
4 l/s
6 l/s
8 l/s
10 l/s

Locals humits

Mínim per local:

6 l/s

7 l/s

8 l/s

Habitatge

Mínim en total:

12 l/s

24 l/s

33 l/s

(L’Apèndix C del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)
Ventilació addicional
-- Es disposarà d’un sistema que permeti extreure els contaminants que es produeixen durant l’ús de
l’aparell de cocció de la cuina, de forma independent de la ventilació general dels locals habitables.
Àmbit: Cuina

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

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

Elements:

Finestres o portes exteriors practicables (5)

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

-- L’aportació de cabal d’aire exterior serà suficient per a eliminar els contaminants propis de l’ús de cada
local (humitats, olors, compostos orgànics i, en els aparcaments, monòxid de carboni i òxids de nitrogen).
El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de
cabal constant o variable(8):
Taula 2.2 DB HS 3 Cabals de ventilació mínims en locals no habitables

✔ MAGATZEM DE RESIDUS

Locals d’altres tipus

En edificis d’habitatge (9)

TRASTERS
En edificis d’habitatge

APARCAMENTS

Cabal mínim:

10 l/s m2

0,7 l/s m2

120 l/s plaça

Sistema de
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé
Mecànic

Natural, o bé
Mecànic

- Cal observar les condicions establertes pel RITE.

✔

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:
Es produirà amb caràcter general per la coberta de l’edifici i d’acord a la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques (10)
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notes:
(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.
(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).
(3) Apèndix C: Condicions de disseny per a la determinació del cabal de ventilació dels locals habitables dels habitatges.
(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: Cabals mínims per a ventilació de cabal constant en locals habitables.
Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors.
--

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

--

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

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

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

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustarlos per tal de garantir l’equilibri de cabals.
(5) En general, les característiques dels espais exteriors venen definides per les normatives d’habitabilitat d’àmbit català o bé municipal.
En absència d’aquestes, les condicions dels espais exteriors, a aquests efectes, seran les definides en el DB HS 3, apartat 3.2.1:
--

Els espais exteriors i els patis han de permetre que en la seva planta es pugui inscriure un cercle de diàmetre D ≥ H/3, sent H
l’altura del tancament més baix dels que els delimiten i D ≥ 3 m.

(6) L’expulsió de l’aire viciat s’ha de fer al final del conducte d’extracció, després de l’aspirador:
--

Per sobre de la coberta de l’edifici si es tracta d’un sistema híbrid: 1 m com a mínim; 2 m si és transitable; superar l’altura de
qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a
una distància ≤ 2 m.		

--

Separada: 3 m com a mínim de qualsevol element d’entrada d’aire (obertura d’admissió, porta exterior o finestra, boca d’admissió) i
de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual.

(7) L’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius i el
D.141/2012 Condicions mínimes d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes fins a la coberta de l’edifici.
(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o
un altre tipus de sistema.
(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de
ventilació.
(10) Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD. 1027/2007),
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Exigències bàsiques HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible,
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua.
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

Qualitat de l’aigua

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

Protecció contra retorns

Sistemes antiretorn:

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

S’establiran
discontinuïtats entre:

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

Buidat de la xarxa:

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

Cabals
instantanis mínims:

Aigua Freda

Condicions mínimes
de subministrament
als punts de consum

✔

✔

✔

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

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

Pressió:

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

Manteniment

SENYALITZACIÓ

Aigua no apta per al
consum

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a
considerar

Temperatura d’ACS:

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

Dimensions dels locals

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

Accessibilitat de la
instal·lació

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

Identificació

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

✔

Comptatge

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

✔

Xarxa de retorn d’ACS

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

✔

Dispositius d’estalvi
d’aigua

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

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

Objecte

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

✔

Ventilació

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

✔

Traçat

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

✔

Dimensionat

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

✔

Manteniment

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

✔
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À MB IT D ’APL ICAC I Ó
r eh ab i l it ació i nt e gr a l

o b r a n o va

✔

a m p l i a c i ó , r e f o r m a , r e h a b i l i t a c i ó o rehabilitació integral e n e d i f i c i s c a t a lo g a t s
No els hi és d’aplicació el DB HR

Ú S D E L ’ED IF IC I
r e s i d e n c i a l p r i va t

a d m in is t rat i u

residencial públic

sanitari

docent

a lt re s

✔

UN ITATS D ’Ú S
✔

u na ún i ca u n it a t d ’ús

d i ve r se s un i t ats d ’ú s

E X I G ÈN C IE S D ’A ÏL L A M EN T A C Ú ST IC
SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS
Separacions en la mateixa unitat d’ús
Separació entre una
unitat d’ús i un
recinte emissor que
no pertany a la
unitat d’ús

a soroll aeri
envans

RA ≥ 33dBA

✔

El recinte no comparteix portes o
finestres amb el recinte emissor

entre el recinte protegit i el recinte emissor

DnTA ≥ 50dBA

✔

entre el recinte habitable i el recinte emissor

DnTA ≥ 45dBA

✔

El recinte comparteix portes o
finestres amb el recinte emissor

paret del recinte protegit

RA ≥ 50dBA
RA ≥ 30dBA

porta o finestra del recinte protegit
paret del recinte habitable

RA ≥ 50dBA

(1)

porta o finestra del recinte habitable

RA ≥ 20dBA

(1)

Separació entre una unitat d’ús i un recinte emissor entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit
d’instal·lacions o d’activitat
entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable
Recinte de l’ascensor (sense maquinària al recinte)

entre unitat d’us i caixa d’ascensor

DnTA ≥ 55dBA
DnTA ≥ 45dBA

✔

RA ≥ 50dBA

✔

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR

a soroll aeri

F A Ç A N E S , C O B E R T E S I T E R R E S E N C O N T A C T E A M B L ’ E X T E R I O R , D 2m,nT,Atr en dBA

D2m,nT,Atr
en funció de l’Ld

FAÇANA A CARRER
Ld carrer
dBA

Ús residencial/ hospitalari

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Dormitoris

Estances

Estances

Aules

Ld ≤ 60

30

30

30

30

60 < Ld ≤ 65

32

30

32

30

65 < Ld ≤ 70

37

32

37

32

70 < Ld ≤ 75

42

37

42

37

Ld > 75

47

42

47

42
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FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit, aeronaus,
activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.)

Ld carrer
dBA

Ld Pati
dBA

Ús residencial/ hospitalari

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Dormitoris

Estances

Estances

Aules

Ld ≤ 60

Ld ≤ 60

30

30

30

30

60 < Ld ≤ 65

Ld ≤ 60

30

30

30

30

65 < Ld ≤ 70

Ld ≤ 60

30

30

30

30

70 < Ld ≤ 75

60 < Ld ≤ 65

32

30

32

30

Ld > 75

65 < Ld ≤ 70

37

32

37

32

MITGERES

a soroll aeri

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o

DnTA ≥ 50dBA

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera

D2m,nT,Atr ≥ 40dBA

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS

a soroll d’impacte

a soroll aeri

Separació entre una unitat d’ús i
un recinte emissor que no
pertany a la unitat d’ús

entre el recinte emissor i recinte protegit

L’nT,w ≤ 65dB

DnTA ≥ 50dBA

entre el recinte emissor i recinte habitable

no té exigència

DnTA ≥ 45dBA

Separació entre una unitat d’ús i
un recinte d’instal·lacions o
d’activitat

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit

L’nT,w ≤ 60dB

DnTA ≥ 55dBA

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable

L’nT,w ≤ 60dB

DnTA ≥ 45dBA

✔

✔

EXIGÈNC IES DE C ONTROL D EL T EM P S D E R EV ER B ER A C IÓ
Espais que han de controlar el seu temps de reverberació:

Temps màxim de reverberació

Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum ≤ 350m

3

0,7s

3

0,5s

Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum ≤ 350m
Restaurants i menjadors

✔

0,9s

Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes
protegits amb els que comparteixen portes

Àrea d’absorció acústica equivalent
2

A ≥ 0,2m /m

3

EXIGÈNC IES DE SOROLL I VIBRAC ION S D E LES IN STA L ·LAC ION S
Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l’edifici a través de
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l’edifici.
El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d’instal·lacions, així com les reixetes i
difusors terminals d’instal·lacions d’aire condicionat compliran els nivells d’immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll.
El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l’entorn de l’equip i els
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents
(1)

Només aplicable als usos residencial i sanitari
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Zona climàtica Sant Carle
es de la Ràp
pita (Tarra
agona), niv
vell del maar = B
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Compo
osició faça
ana

Rt

0,13
0

0,02
0,3

00,52
00,85

1
Rt

U

0,08
0,04

0,015
0
0,25

0,04

2,906

0,04

3,057

0,34 W/m2K

Compo
osició cobe
erta;

Rt

0,10
0

0,03
1

0,08
00.032

U
osició de les mitgeres
s;
Compo

Rtt

0,04

0,355
0,855

U

1
Rt

0,08
0,41

0,32 W/m2K

0,05
0.032
1
Rt

0,10
0,52

0,015
25
0,2

0,45 W/m2K
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0,17

2,18

No s’
’intervé en
n la solera de l’Edifi
ici, és un element
e
de Formigó de 20cm de gr
ruix

A=188
8,32m2
P=64,
,93ml
𝐵

188,32
1
64,93
2

124

5,80
5

125

fusteries i envidramen
nts son els
s següents;
Les f
Marc amb trenca
ament PT = 4 W/m2K
Vidre
e 3+3-10-4+
+4 (1 vidre Normal i 1 vidre baix
x emissiu) = 2 W/m2K

126

Les f
façanes i les
l
trobade
es amb el fo
orjat tindr
rem un pont
t tèrmic. LLa Rehabilit
tació
no en
ns permet evitar-los.
e

127

128

erta és 0,32 W/m2K, pe
er tant ext
trapolem va
alors
La U de la cobe
Ψe=0,
,68W/mK
Ψi=0,
,89W/mK

129

CÀLCU
UL DEL COEF
FICIENT GLO
OBAL DE TRAN
NSMISSIÓ DE
E CALOR;
Super
rficies;

Ponts
s Tèrmics

130

Resul
ltats;

K=

,
,

0,68<0,92 Compleix

Contr
rol Solar;
Totes
s les fines
stres i balconeres dis
sposen de persianes
p
exteriors
e
eenrotllables
s de
"scre
een" tela tècnica
t
com
mposta per u
un 36% de fibra
f
de vi
idre i un 664% de PVC. Amb
una s
solidesa a la llum de
e 7/8.
Les p
persianes evitaran
e
l'impacte de la radiaci
ió solar al
ls envidramments a l'es
stiu.
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132

𝜃𝑠𝑒

10

0,04
2,906

20

10

10,13

θe= T
Temperatura
a exterior de
d la local
litat (10ºC)
)
θi= T
Temperatura
a interior (20ºC)
(
R T= R
Resistencia térmica to
otal del tan
ncament (3,29)
Rse= R
Resistencia
a térmica su
uperficial corresponen
n al aire exterior en funció de la
posic
ció de l’element const
tructiu (0, 04)
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ELEME
ENT 1=𝜃1

ELEME
ENT 2=𝜃2

ELEME
ENT 3=𝜃3

1
10,12

1
10,35

1
12,45

,

10

,

,

10

,

,
,

10

R11

0,02
0,3

0,066

R
R2

0,52
0,85

0,6
61

R
R3

0,08
0,04

2,0

0,015
0,25

0,06

10,35º𝐶

12,45º𝐶

19,33º𝐶
R44

ELEME
ENT 4=𝜃4

1
19,33

,
,

10

19,54º𝐶

Càlcu
ul de la te
emperatura superficial
s
l interior;

𝜃𝑠𝑖

𝑃𝑠𝑎𝑡

19,335

0,10
10
2,906

610,500 2,71828

𝑃𝑠𝑠𝑎𝑡 1

610,500 2,71828

𝑃𝑠𝑠𝑎𝑡 2

610,500 2,71828

𝑃𝑠𝑠𝑎𝑡 4

610,500 2,71828

𝑃𝑠𝑠𝑎𝑡 4

610,500 2,71828
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,

,

,
,

,

,

,

19,70º𝐶

1.112,33
3

,

,
,

1.113
3,63

,

,
,

1.440
0,91

,

,
,

2.233
3,19

,

,
,

2.285
5,35

ϕ e= H
Humitat rela
ativa exter
rior (s/taul
les 66%)
ϕ i= H
Humitat rela
ativa inter
rior (s/esti
imació 55%)
𝑃𝑒
𝑃
𝜙𝑒 𝑃𝑠𝑎𝑡 𝜃𝑒
𝑃𝑖𝑖 𝜙𝑖 𝑃𝑠𝑎𝑡 𝜃𝜃𝑒
μ
μ
μ
μ

arr
rebossat
tot
txo massís
lla
ana de roca
a
Pla
aca cartó guix
g

𝑆𝑑

10
10
150
4

𝑆𝑑1

𝑆𝑑2

𝑃1

𝑃𝑒

𝑆𝑑1
∑𝑆𝑑𝑛

𝑃𝑖

𝑃𝑒

73 4,14

𝑃2

𝑃1

𝑆𝑑1
∑𝑆𝑑𝑛

𝑃𝑖

𝑃𝑒

74 0,0

0,55

10
1
17,85

1.256,94

734,14

9901,08

901,,08

0,08

50
15
17,,85

1.256,94

734,14

1 .252,54

𝑃3
𝑃4

0,66 1.112,33 734,1
14
0,55 2.285,35 1.256,,94

𝑃
𝑃2
𝑃3
3

𝑆𝑑3

𝑆𝑑1
∑𝑆𝑑𝑛
𝑆𝑑1
∑𝑆𝑑𝑛

𝑆𝑑4

𝑃𝑖
𝑃
𝑃𝑖

𝑆𝑑5

𝑃𝑒
𝑃𝑒

00,02 10

1.252 ,54

0,55
5 10

0,02

0,015
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10
17,85

10
17,85

0,08 150
1
1.256,94
4

1.118,39
9

0,015 100
734,14

734,14

17,85𝑚

740,0

1.256,93

GRÀFI
IC DE DISTR
RIBUCIÓ DE PRESSIONS. FAÇANA;
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COBER
RTA;
θe= T
Temperatura
a exterior de
d la local
litat (10ºC)
)
θi= T
Temperatura
a interior (20ºC)
(
R T= R
Resistencia térmica de
e la coberta
a (3,057)

Rt

0,03
1

0,10
0

U

0,08
00.032
1
Rt

0,08
0,41

0,10
0,52

0,04

3,057

0,32 W/m2K

D’aco
ord amb la taula per un tancamen
nt horitzon
ntal en con
ntacte amb l’exterior amb
un fl
lux ascende
ent;
Rse

= 0,04

Rsi = 0,10

Tempe
eratura sup
perficial exterior;
e

𝜃𝑠𝑒

10

0,04
3,057

20

10
1

10,14º𝐶

ul de la te
emperatura per
p
cada ca
apa;
Càlcu

ELEME
ENT 1=𝜃1

ELEME
ENT 2=𝜃1

ELEME
ENT 3=𝜃1

ELEME
ENT 4=𝜃1

1
10,14

1
10,24

1
18,42

1
19,06

,

10

,

,
,

,

10

,

,
,

10

10

R
R1

0,03
1

0,0
03

R
R2

0,08
0,032

2,5
2

R33

0,08
0,41

0,195

R
R4

0,10
0,52

0,1
19

10,24º𝐶

18,42º𝐶

19,06º𝐶

19,69º𝐶

Tempe
eratura sup
perficial interior;

𝜃𝑠𝑖

19,69

0,10
3,057

20
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10

20,01º𝐶
𝐶

Càlcu
ul de les pressions
p
de
e saturació
ó per les te
emperatues calculades;;

𝑃𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑒𝑥

,

610,550 2,71828

𝑃𝑠𝑠𝑎𝑡 1

610,500 2,71828

𝑃𝑠𝑠𝑎𝑡 2

610,500 2,71828

𝑃𝑠𝑠𝑎𝑡 3

610,500 2,71828

𝑃𝑠𝑠𝑎𝑡 4

610,500 2,71828

𝑃𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑖𝑛

,

,

,

,

1.112,33

,

,
,

1.226
6,44

,

,
,

2.117
7,89

,

,
,

2.233
3,19

,

,
,

2.271
1.68

,

610, 50 2,71828

,

,

2.336,89

,

Càlcu
ul de les pressions
p
de
e vapor en cada capa
μ
μ
μ
μ

ras
silla ceràm
mica
aïl
llament EPS
for
rmigó lleug
ger
for
rjat col·la
abor.
𝑆𝑑

𝑃1
𝑃2

𝑆
𝑆𝑑1

𝑃𝑒
𝑃𝑒

10 (3cm)
(
175 (8cm)
60 (8cm)
(
80 (10cm)
(
𝑆𝑑2

𝑆𝑑1
∑𝑆𝑑𝑛
𝑆𝑑1
∑𝑆𝑑𝑛

𝑆𝑑
𝑑3

𝑆𝑑4

𝑃𝑒
𝑃

𝜙𝑒 𝑃𝑠𝑎𝑡 𝜃𝑒

𝑃𝑖
𝑃𝑖
𝑃

𝑃𝑒
𝑃𝑒

0,,03 10

73 4,14
7422,02

0,08 175

0,08 60
6

0,66 1.112,33

0,03
0,08

10
1
19,9
17
75
19
9,9

0,1 80

19,9𝑚

734,1
14

1.256,94
1.256,94

734,14
734,14

7742,02
1.1109,81

𝑃3

𝑃
𝑃𝑒

𝑆𝑑1
∑𝑆𝑑𝑛

𝑃𝑖

𝑃𝑒

1.10 9,81

0,08

60
6
19,9

1.256,94

734,14

11.235,91

𝑃3

𝑃𝑒

𝑆𝑑1
∑𝑆𝑑𝑛

𝑃𝑖
𝑃

𝑃𝑒

1.2335,91

0,1

80
8
19
9,9

1.256,94

734,14

1. 446,08
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GRÀFI
IC DE DISTR
RIBUCIÓ DE PRESSIONS. COBERTA;
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Justi
ificació de
el RITE
D'aco
ord amb l'a
article 12 del RITE, l
les instal·
·lacions tè
èrmiques ess dissenyen i
calcu
ulen, execu
utessin, ma
antindran i utilitzara
an de maner
ra que es rredueixi el
consu
um d'energi
ia convencional de les
s instal·la
acions tèrm
miques i, ccom a
conse
eqüència, les
l
emissio
ons de gasos
s d'efecte hivernacle
e i altres contaminant
ts
atmos
sfèrics, mi
itjançant la utilitzac
ció de sist
temes efici
ients energgèticament, de
siste
emes que pe
ermetin la recuperació
ó d'energia
a i la util
lització dee les energi
ies
renov
vables i de
e les energ
gies residua
als.
La in
ntroducció / extracció d'aire ex
xterior de tot el loc
cal d'oficiines es
reali
itzarà, mit
tjançant sistema força
at. Al ser el cabal inferior
i
a 0,5 m3 / s,
, no
s'ha considerat
t la recupe
eració de l'
'energia
Així mateix, s'
'ha de tenir en compte
e la incorp
poració de filtres peer al circui
it
d'imp
pulsió d'ai
ire procede
ent de l'ext
terior. Es complirà el
e que estaableix IT
1.1.4
4.2.4. En particular
p
per al cas més genera
al de ODA-1
1, els tipuus de filtra
ació
vindr
rà donat pe
er:
Tempe
eratures in
nteriors;
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Es co
onsidera un
na ocupació
ó de 35 pers
sones.
Per t
tant necess
sitem una aportació
a
de
e 437,5 dm3
3/s = 1.575
5 m3/h
Es co
ol·loca un recuperado
or de 4.032 m3/h, amb un rendime
ent d’un 90 %, en previ
isió
a aug
gments espo
oràdics d’o
ocupació.

l nostre ca
as, per a un
u ODA-2 es disposaran
n filtres interiors
i
FF6 + F8
En el
corre
esponents a un IDA-2.

141

142

Poten
ncia Total = 4.305,0 w

Compr
rovació Efi
iciencia en
nergètica in
nstal·lació
ó;

143

1,87W
W/m2/100lx < 3W/m2/100lx

1,92W
W/m2/100lx < 3W/m2/100lx

2,98W
W/m2/100lx < 3W/m2/100lx

144

La po
otencia ins
stal·lada és
é de 4305 W i la supe
erfície ùti
il és de 3991,75m2
Per t
tant, tenim
m una pot`r
rncia istal·
·lada 10,98
8 W/m2 < 12
2 W/m2

És co
ompleix amb
b l’apartat
t

145

146

Ocupa
ació 30 per
rsones, con
nsum s/taula
a 2 litres persona/di
ia, donant un total de
e 60
l/dia
a, inferior
r a 100l/dia que defin
neix la Nor
rma, per ta
ant, no és d'aplicació
ó.
No ob
bstant, la producció de ACS és m
mitjançant dos termos
s elèctricss de 25l,
conne
ectats a la
a xarxa de producció d
d'energia fotovoltaic
f
ca. La conttribució ser
rà
d'un 100%

147

No és
s d'aplicac
ció, però dotem
d
a l'Ed
difici d'un
na instal·l
lació de pllaques
fotov
voltaiques segons la següent des
scripció;
63 Mò
òduls fotov
voltaics de
e 1772x 1016
6mm GREENHE
EISS GH-340
0 amb
una p
potència de
e 340Wp, co
ol·loca't a la coberta
a de l'Edif
fici. Potènncia nominal
l de
cada placa sola
ar de 340Wp
p. 42V de te
ensió. Apor
rtant en 30
0% de
ergia elèct
trica a l'E
Edifici.
l'ene
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1
Edificio de nueva construcción o ampliación de edificio existente
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE OBJETO DEL PROYECTO:
Nombre del edificio

Rehabilitació Edifici Duana

Dirección

Plaça Carles III, 48

Municipio

Tarragona

Código Postal

43540

Provincia

Tarragona

Comunidad Autónoma

Cataluña

Zona climática

B3

Año construcción

1940

Normativa
vigente
rehabilitación)

(construcción

/

Referencia/s catastral/es

CTE 2013
6596603BE9969F

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción

● Edificio Existente

○ Vivienda
○ Unifamiliar
○ Bloque
○ Bloque completo
○ Vivienda individual

● Terciario
● Edificio completo
○ Local

Edificio Existente
● Ampliación
● Ampliación de más del 10% de la superficie
○ Ampliación de menos del 10% de la superficie
○ Cambio de uso caractéristico
○ Reforma
○ Reforma de las instalaciones térmicas
○ Reforma de la envolvente térmica
○ Reforma de más del 25% de la envolvente
○ Reforma de menos del 25% de la envolvente

¿Existen persianas?

Características del edificio o parte del edificio que se certifica:
Sí, de utilización manual en verano

Color persianas

Blanco

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos

Josep Ibarz Carbó

NIF(NIE)

38422627T

Razón social

Josep Ibarz i Col·laboradors

NIF

B64901077

Domicilio

c/Tirso, 22

Municipio

Barcelona

Código Postal
Comunidad Autónoma

Provincia

Barcelona

e-mail:

ibz@coac.net

Titulación habilitante según normativa vigente

Arquitecte

Procedimiento de cálculo utilizado y versión:

Teléfono

08023
Cataluña
677458703

CEXv2.3

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado el cálculo de la comprobación de los aspectos recogidos en
este informe según lo indicado en las secciones HE0 y HE1 del CTE y en los 'Documentos de apoyo para la aplicación del DB HE'
en función de los datos ciertos que ha definido del edificio o parte del mismo objeto de este análisis.
Fecha: 30/11/2020

Firma del técnico verificador
Fecha: 30/11/2020
Ref. Catastral: 6596603BE9969F
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Cálculo realizado según lo recogido en la sección HE del CTE

ANEXO I
Comprobación de la sección HE0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA
1.1. CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
El consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del
edificio o, en su caso, de la parte considerada, no superará el valor límite (Cep,nren,lim) obtenido de la tabla 3.1.b-HE0.

Cep,nren,lim = 107.7 kWh/m2año
2

Cep,nren = 65.8 kWh/m año
Cumple

Cep,lim

Cep,nren

Siendo:
Cep,nren: consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o de la parte ampliada
Cep,nren,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para servicios de calefacción, refrigeración
y ACS.
Zona climática de invierno

ALPHA

A

B

C

D

E

70 + 8 * CFI

55 + 8 * CFI

50 + 8 * CFI

35 + 8 * CFI

20 + 8 * CFI

10 + 8 * CFI

CFI: Carga interna media [W / m/]

Fecha: 30/11/2020
Ref. Catastral: 6596603BE9969F
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1.2. CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA TOTAL
El consumo de energía primaria total (Cep,tot) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del edificio o, en su
caso, de la parte del edificio considerada, no superará el valor límite (Cep,tot,lim) obtenido de la tabla 3.2.b-HE0.

Cep,tot,lim = 215.0 kWh/m2año
Cep,tot = 93.4 kWh/m2año
Cumple

Cep,tot,lim

Cep,tot

Siendo:
Cep,tot: consumo energético de energía primaria total del edificio o de la parte ampliada
Cep,tot,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria total para servicios de calefacción, refrigeración y ACS.
Zona climática de invierno

ALPHA

A

B

C

D

E

165 + 9 * CFI

155 + 9 * CFI

150 + 9 * CFI

140 + 9 * CFI

130 + 9 * CFI

120 + 9 * CFI

CFI: Carga interna media [W / m/]

Fecha: 30/11/2020
Ref. Catastral: 6596603BE9969F
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la localidad y de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la
zonificación establecida en la sección HE 1
Localidad

Tarragona

Zona climática según el DB HE1

B3

2.b. Definición de la envolvente térmica y sus componenetes

Cerramientos opacos
Tipo

Superficie
[m²]

Transmita
ncia
[W/m²·K]

Modo de
obtención

Muro de fachada Oest

Fachada

50.30

0.32

Conocidas

Muro de fachada Est

Fachada

57.80

0.32

Conocidas

Medianería

Fachada

370.00

0.00

Suelo con terreno

Suelo

181.00

0.64

Estimadas

Cubierta con aire

Cubierta

181.00

0.32

Conocidas

Nombre

Huecos y lucernarios
Tipo

Superfici
e [m²]

Transmitan
cia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.
Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco

Hueco

36.70

1.54

1.00

Conocido

Conocido

Hueco est

Hueco

12.20

1.54

1.00

Conocido

Conocido

Nombre

2.c. El perfil de uso, nivel de acondicionamiento (acondicionado o no acondicionado), nivel de ventilación de cálculo y
condiciones operacionales de los espacios habitables y de los espacios no habitables
Tipo de edificio

Edificio completo

Perfil de uso

Intensidad Media - 8h

Ventilación

0.8

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo del consumo energético
Procedimiento utilizado y versión

CEXv2.3

2.e. Demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefacción, refrigeración, ACS)
2
kWh/m año

Nombre
Demanda de calefacción

3.23

Demanda de refrigeración

34.1

Demanda de ACS

13.38

2.f. Consumo energético (energía final consumida por vector enérgetico) de los distintos servicios técnicos (calefacción,
refrigeración, ACS, ventilación, control de la humedad)
2.g. La energía producida y la aoprtación de energía procedente de fuentes renovables
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2.h. Descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los distintos servicios
técnicos del edificio

Generadores de calefacción
Nombre

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo

Calefacción y refrigeración 1

Tipo de Energía

Bomba de Calor Caudal Ref. Variable

Electricidad

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Tipo

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de Energía

Bomba de Calor Caudal Ref. Variable

101.5

Electricidad

Potencia instalada
[W/m²]

VEEI [W/m²·100lux]

Iluminación media [lux]

10.97

2.19

500.00

Nombre
Equipo ACS

Instalación de iluminación
Espacio
Edificio Objeto

Instalación de solar térmica
Consumo de Energía Final, cubierto en función del
servicio asociado [%]

Nombre
Contribuciones energéticas

Calefacción

Refrigeración

ACS

30.0

30.0

100.0

Demanda de
ACS cubierta [%]

-

2.i. Rendiminetos considerados para los distintos equipos y servicios técnicos
2.j. Factores de conversión de energía final a primaria
Tipo de Energía

Coeficiente de paso de energía final a primaria no renovable

Gas Natural

1.19

Gasóleo-C

1.179

Electricidad

1.954

GLP

1.201

Carbón

1.082

Biocarburante

0.085

Biomasa no densificada

0.034

Biomasa densificada (pelets)

0.085

2.k. Consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) del edificio y el valor límite aplicable (Cep,nren, lim)
Consumo energía primaria no renovable [C(ep,nren)]

65.85

Valor límite del consumo energía primaria no renovable
[C(ep,nren, lim)]

107.74

2.l. Consumo de energía primaria total (Cep,tot) del edificio y el valor límite aplicable (Cep,tot, lim)
Consumo energía primaria total [C(ep,tot)]

93.42

Valor límite del consumo energía primaria total [C(ep,tot,lim)]

214.95
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2.m. Número de horas fuera de consigna y el valor límite aplicable
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3. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO
El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3
Este procedimiento de cálculo permite desglosar el consumo energético de energía final en función del vector energético utilizado
(tipo de combustible o electricidad) para satisfacer la demanda energética de cada uno de los servicios técnicos (calefacción,
refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación).
La siguiente tabla recoge el consumo energético de energía final en función del vector energético.

Combustible
Electricidad

Calefacción
(kWh/m2año)

Refrigeración
(kWh/m2año)

ACS
(kWh/m2año)

Iluminación
(kWh/m2año)

0.96

11.16

0.0

27.47

El cálculo de los indicadores de eficiencia energética, producción y consumo de energía se realizará empleando un intervalor de
tiempo mensual.
Los coeficientes de paso empleados para la conversón de energía final a energía primaria (sea total, procedente de fuentes
renovables o procedente de fuentes no renovables) serán los públicaod oficialmente.
El total de horas fuera de consigna no excederá el 4% del tiempo total de ocupación.
Los espacios del modelo tendrán asociadas unas condiciones operacionales y perfiles de uso de acuerdo al Anejo D del CTE
2019.
los valores de la demanda de referencia de ACS se fijarán de acurdo al Anejo F del CTE 2019. El Anejo G incluye valores de
temperatura del agua de red para el cálculo del consumo de ACS.
En aquellos aspectos no definidos por el CTE 2019, el cálculo de las necesidades de energía, consumo energético e indicadores
energéticos estará de acuerdo con el documento reconocido Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la
eficiencia energética de los edificios.
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO
El procedimiento de cálculo CEXv2.3 considera los siguientes aspectos:
a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio.
b) La evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos.
c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas.
d) Las solicitaciones exteriores, las solicitaciones interiores y las condiciones operacionales, teniendo en cuenta la posibilidad
de que los espacios se comporten en oscilación libre.
e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica, compuesta pos los cerramientos
opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales.
f) Las ganacias y pérdidas producidad por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitransparentes y las
relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente térmica, considerando las propiedades de los
elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha
radiación.
g) Las ganancias y pérdidas producidad por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones teniendo
en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.
h) Las necesidades de los servicios de calefacción, refrigeración ACS y ventilación, control de la humedad y, en usos distintos
al residencial, de iluminación.
i) El dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frio y de calor, ACS, ventilación, control de la
humedad e iluminación.
l) La contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela o procedentes de biomadas
sólida, biogás o gases renovables.
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4. SOLICITACIONES EXTERIORES
Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio con efecto sobre su comportamiento térmico.
A efectos de cálculo, se establece un conjunto de zonas climáticas para las que se especifica un clima de referencia que define
las solicitaciones exteriores en términos de temperatura y radiación solar.
La zona climática de cada localidad, así como su clima de referencia, se determina a partir de los valores tabulados recogidos en
el Anejo B del CTE 2019, o de documentos reconocidos elaborados por las Comunidades Autónomas.

5. SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES
Se consideran solicitaciones interiores las cargas térmicas generadas en el interior del edifico debidas a los aportes de energía de
los ocupantes, equipos e iluminación. Se caracterizan mediante un perfil de uso que describe las cargas internas para cada tipo
de espacio. Estos espacios tendrán asociado un perfil de uso de acuerdo con el Anejo D del CTE 2019.
Las condiciones operacionales para espacios en uso residencial privado, se definen por los siguientes parámetros que se recogen
en los perfiles de uso del Anejo D del CTE 2019.
a) Temperaturas de consigna alta.
b) Temperaturas de consigna baja.
c) Distribución horaria del consumo de ACS.

6. MODELO TÉRMICO: ENVOLVENTE TÉRMICA Y ZONIFICACIÓN
El modelo térmico del edificio estará compuesto por una serie de espacios conectados entre sí y con el exterior del edificio
mediante la envolvente térmica del edificio, definida según los criterios del Anejo Cdel CTE 2019.
La definición de las zonas térmicas podrá diferir de la real siempre que refleje adecuadamente el comportamiento térmico del
edificio. En particular, podrá integrarse una zona térmica en otra mayor adyacente cuando no supere el 10% de la superficie útil de
esta.
los espacios del modelo térmico se clasificarán en espacios habitables y espacios no habitables. Los espacios habitables se
clasificarán según su carga interna (baja, media, alta o muy alta), en su caso, y según su necesidad de mantener unas
determinadas condiciones de temperatura para el bienestar térmico de sus ocupantes (espacios acondicionados o espacios no
acondicionados).

7. SUPERFICIE OPARA EL CÁLCULO DE INDICADORES DE CONSUMO
La superficie considerada en el cálculo de los indicadores de consumo se obtendrá como suma de las superficies útiles de los
espacios habitables incluidos dentro de la envolvente térmica.
Se podrá excluir de la superfiice de cálculo la de los espacios que deban mantener unas condiciones especificas determinads no
por el confort de los ocupantes sino por la actividad que en ellos se desarrolla (laboratorios con condiciones de temperatra,
cocinas industriales, salas de ordenadores, piscinas...
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ANEXO II
Comprobación de la sección HE1: CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA
DEMANDA ENERGÉTICA

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA
1.1 Transmitancia de la envolvente térmica
La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvete térmica no superará el valor límite (Ulim) de la tabla
3.1.1.a de la sección HE1 del CTE.

Cerramientos opacos
2
U(W/m K)

Ulímite(W/m2K)

Cumple

Muro de fachada Oest

0.32

0.56

Sí

Muro de fachada Est

0.32

0.56

Sí

0.0

0.75

Sí

Suelo con terreno

0.64

0.75

Sí

Cubierta con aire

0.32

0.44

Sí

U(W/m2K)

Ulímite(W/m2K)

Cumple

Hueco

1.54

2.3

Sí

Hueco est

1.54

2.3

Sí

Medianería

Huecos
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1.2 Coeficiente global de transmisión de calor
El coeficiente global de la transmisión de calor a tráves de la envolvente térmica (K) del edificio, o parte del mismo, con uso distinto
residencial privado, no superará el valor límite (Klim) obtenido de la tabla 3.1.1.c-HE1
Los valores límite de las compacidades intermedias (1<V/A<4) se obtienen por interpolación.
Compacidad [m]

2.04

Se aplicarán sólo en caso de que la superficie o el volumen construido se incrementen más del 10%.
Las unidades de uso con actividad comercial cuya compacidad V/A sea mayor que 5 se eximen del cumplimiento de la tabla
3.1.1.c-HE1.

K = 0.55 W/m²K
K lim = 0.82 W/m²K
Cumple

K
Siendo:
K: coeficiente global de transmimsión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo.
klim: valor límite coeficiente global de transmimsión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo expresado en W/m²K.
Los elementos con soluciones constructivas diseñadas para reducir la demanda energética, tales como invernaderos adosados,
muros parietodinámicos cuyas prestaciones o comportamiento térmicos no se describen adecuadamente mediante la transmitancia
térmica, están excluidos de las comprobaciones relativas a la transmitancia térmica (U) y no se contabilizan para el coeficiente global
de transmisión de calor (K).
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1.3 Control solar
En el caso de edificios nuevos y ampliaciones, cambios de uso o reformas en las que se renueve más del 25% de la superficie total
de la envolvente térmica final del edificio, el parámetro de control solar (qsol;jul) no superará el valor límite de la tabla 3.1.2-HE1.
Este parámetro cuantifica una prestación del edificio que consisye e su capacidad para bloquear la radiación solar y presupone la
activación completa de los dispositivos de sombra móviles. Sin embargo. debe tenerse en cuenta que para el cálculo del consumo
energético del edificio, el valor efectivo del control solar dependerá en menor medida de la eficacia de las protecciones solares
móviles, debido al régimen efectivo de activación y desactivación de las mismas y más del resto de elementos que intervienen en el
control solar (sombras fijas, características de los huecos...) que deben, por tanto proyectare adecuadamente.

qsol;jul: 0.46 kWh/m²mes
qsol;jul lim 4.0 kWh/m²mes
Cumple

Siendo:
qsol;jul: parámetro de control solar
qsol;jul valor límite del parámetro de control solar expresado en kWh/m²mes.
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1.4 Permeabilidad al aire
Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los elementos de la envolvente térmica asegurarán una adecuada
estanqueidad al aire. Se cuidarán los encuentros entre huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente térmica y
puertas de paso a espacios no acondicionados.
La permeabilidad al aire (Q100) de los huecos que pertenezcan a ala envolvente térmica no superará el valor límite de la tabla
3.1.3.a-HE1

Huecos
3
2
Permeabilidad(m /hm )

Permeabilidad
límite(m3/hm2)

Cumple

Hueco

10.0

27.0

Sí

Hueco est

10.0

27.0

Sí
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.
2.a. Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación
establecida en la sección HE 1
Localidad

Tarragona

Zona climática según el DB HE1

B3

2.b. Descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente térmica, otros
elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial
privado, distribución y usos de los espacios
Superficie habitable [m2]

392.0

Imagen del edificio

Plano de situación

Cerramientos opacos
Tipo

Superficie (m2)

U (W/m2K)

Muro de fachada Oest

Fachada

87.0

0.32

Muro de fachada Est

Fachada

70.0

0.32

Medianería

Nombre

Fachada

370.0

0.0

Suelo con terreno

Suelo

181.0

0.64

Cubierta con aire

Cubierta

181.0

0.32

Huecos y lucernarios
Tipo

2
Superficie (m )

U (W/m2K)

Factor solar

Hueco

Conocido

36.7

1.47058823529

0.41

Hueco est

Conocido

12.2

1.47058823529

0.41

Nombre
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2.c. Condiciones de funcionamiento y ocupación
Superficie (m2)

Perfil de uso

392.0

Intensidad Media - 8h

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético
Procedimiento utilizado y versión

CEXv2.3

2.e. Demanda energética
kWh/m2año

Nombre
Demanda de calefacción

3.23

Demanda de refrigeración

34.1

Demanda de ACS

13.38
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3. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA
3.1 SOLICITACIONES EXTERIORES
Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio, tomando como zona climática la de referencia a
la localidad según el CTE 2019.

3.2 SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES
Las solicitaciones interiores son las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debido a los aportes de energía de los
ocupantes, equipos e iluminación.
Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros que se recogen en los perfiles de uso del Apéndice C
de la sección HE1 del CTE 2019.
a) Temperatura de consigna de calefacción
b) Temperatura de consigna de refrigeración
c) Carga interna debida a la ocupación
d) Carga interna debida a la iluminación
e) Carga interna debida a los equipos.
Se especifica el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables.
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4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA
El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3
El procedimiento de cálculo permite determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración necesaria para mantener
el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 de la sección HE1 del CTE
cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2 del mismo documento. El
procedimiento de cálculo puede emplear simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos simplificados
equivalentes.
El procedimiento de cálculo permite obtener separadamente la demanda energética de calefacción y de refrigeración.

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO
El procedimiento de cálculo considera los siguientes aspectos:
a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio
b) La evolución hora a hora en régimen transitorio del proceso térmico
c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas
d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1 y 4.2
de la sección HE1 del CTE.
e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta por los
cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales
f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitranparentes y
las relacionadas con el calentamiento de los elementos opacos de la envolvente térmica considerando las propiedades de
los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha
radiación.
g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

4.2 MODELO DEL EDIFICIO
4.2.1 Envolvente térmica del edificio
Son todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las
particiones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior.

4.2.2 Cerramientos opacos
Se han definido las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habitables, así como de
particiones interiores que estén en contacto con el aire o el terreno o se consideren adiabáticos a efectos de cálculo.
Se han definido los parámetros de los cerramientos, definiendo sus prestaciones térmicas, espesor, densidad, conductividad y
calor específico de las capas.
Se han tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos en los cerramientos exteriores.

4.2.3 Huecos
Se han definido características geométricas de huecos y protecciones solares, sean fijas o móviles y otros elementos que
puedan producir sombras o disminuir la captación solar de los huecos.
Se ha definido transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad de la
cara exterior del marco.
Se ha considerado la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto de marco vidrio.
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Se ha tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, voladizos, toldos,
salientes laterales o cualquier elemento de control solar.

4.2.4 Puentes térmicos
Se han considerado los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la transmitancia térmica lineal,
obtenida en relación con los cerramientos contiguos y su longitud.

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información contenida en el
mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ISOVER IBÉRICA S.L. así como cualquiera de las restantes empresas que
formen parte del mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no
garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es responsabilidad exclusiva del usuario.
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FITXA COMPLIMENT
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O b r a n o va

✔ A m p l i a c i ó : sup. útil > 50 m², en la qual s’incrementa més d’un 10%
la superfície o volum construït de la unitat o unitats d’ús on s’intervé
Canvi d’ús diferent al d'habitatge: sup. útil > 50 m²
R e f o r m a : que renova de manera conjunta > 25 % de l’envolupant
tèrmica final i les instal·lacions de generació tèrmica de l’edifici.
Ús de l’edifici / entitat :

CFI

Oficines

Z o n a c l i m à t i c a h i ve r n :

A

✔ B

C

D

(1)

W/m²

:

E

EXIGÈNCIA

✔ El consum d’energia primària no renovable (Cep,nren) de la part ampliada de l’edifici no supera el valor límit
(Cep,nren,lim) en funció de la zona climàtica i de la Càrrega interna mitjana (CFI) (1).
Clima

Consum d’energia primària no renovable , Cep,nren
2

A

Cep,nren =

✔ B

Cep,nren =

C

Cep,nren =

≤ 35 + 8·C FI =

kW·h/m · any

D

Cep,nren =

≤ 20 + 8·C FI =

kW·h/m · any

E

Cep,nren =

≤ 10 + 8·C FI =

kW·h/m · any

≤ 55 + 8·C FI =
65,00

≤ 50 + 8·C FI =

kW·h/m · any
107,70

2

kW·h/m · any
2
2
2

✔ El consum d’energia primària total (Cep,tot) de la part ampliada de l’edifici no supera el valor límit (Cep,tot,lim) en
funció de la zona climàtica i de la Càrrega interna mitjana (CFI) (1).
Clima

Consum d’energia primària total, Cep,tot
2

A

Cep,tot =

✔ B

Cep,tot =

C

Cep,tot =

≤ 140 + 9·C FI =

kW·h/m · any

D

Cep,tot =

≤ 130 + 9·C FI =

kW·h/m · any

E

Cep,tot =

≤ 120 + 9·C FI =

kW·h/m · any

≤ 155 + 9·C FI =
93,40

≤ 150 + 9·C FI =

kW·h/m · any
215,00

2

kW·h/m · any
2
2
2

Verificació de l'exigència mitjançant: CE3X, mitjançant un complement
Per a la justificació completa de l'exigència, es recorda que cal incloure en el projecte l'informe de verificació generat pels
programes de certificació energètica o altres documents específics de justificació.

(1) Càrrega interna mitjana (C FI ), en W/m²: càrrega mitjana horària d'una setmana tipus, repercutida per unitat de superfície de
l'edifici o zona de l'edifici, tenint en compte la càrrega sensible deguda a l'ocupació, així com les càrregues degudes a la
il·luminació i als equips. (Veure Annex A: Terminologia DB HE)
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HE 1

Condicions per al control de la demanda energètica

Pr oj e c t e d' e x e c uc i ó

I n t e r v e n c ió e n e d if ic is e x is t e n t s
Ús d if e r e n t a l d ’h a b it a t g e
Aquesta fitxa s'ha de descarregar
abans d'utilitzar-la, ja que si s'emplena
via web pot donar errors de càlcul.

Referència de projecte: 745_Reforma Edifici Duana
DADES
Canvi d’ús diferent al
d’habitatge:

C T E RD 314/2006 i posteriors modificacions (inclou RD 732/2019)
© C ol· leg i d’ Ar qu it ec tes de C ataluny a 2020. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o
utilització no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d’ acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

Tipus d’intervenció:

Total de l’edifici
Parcial

Reforma que renova:

✔ > 25% envolupant tèrmica final

≤ 25% envolupant tèrmica final
Creació o reforma de particions interiors que delimiten unitats d'ús
Ús de l’edifici / entitat:

Compacitat(1) :

Oficines

Zona climàtica hivern:

A

✔ B

C

D

m³/m²

3,21

E

EXI G ÈNCI ES
Condi c i ons de l’ e nv ol upa nt t è rm i c a
Verificació de l'exigència mitjançant: CE3X, mitjançant un complement

✔ Transmitància tèrmica dels elements de l’envolupant (U)
Transmitància tèrmica màxima, W/m²K

U element
Transmitància tèrmica dels elements:

W/m²K

A

Zona climàtica d’hivern
✔ B
C
D

E

- Murs i terres en contacte amb l’aire exterior (U M, US)

0,34

≤

0,70

0,56

0,49

0,41

0,37

- Cobertes en contacte amb l’aire exterior (U C)

0,32

≤

0,50

0,44

0,40

0,35

0,33

0,45

≤

0,80

0,75

0,70

0,65

0,59

2,00

≤

2,70

2,30

2,10

1,80

1,80

- Murs, terres i cobertes en contacte amb espais no
habitables o amb el terreny (UT)
Mitgeres o particions interiors que pertanyin a
l’envolupant tèrmica (UMD)

- Obertures (UH)*
(conjunt de marc, vidre i, si escau, caixa de persiana)

≤

- Portes amb superfície semitransparent ≤ 50%

5,70

* Els buits amb ús d'aparador en activitats comercials poden incrementar el valor d'UH en un 50%.

✔ Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K)

(2)

Coeficient global de transmissió
màxim*, W/m²K
Coeficient global de transmissió de l’envolupant:

W/m²K

0,68

- Envolupant tèrmica

Zona climàtica d’hivern

K envolupant
A
≤

✔ B

C

D

E

0,88

* Els valors límit per compacitats intermèdies (1< V/A< 4) s'obtenen per interpolació.

✔ Control solar de l'envolupant (qsol:jul) (3)
El paràmetre de control solar (qsol:jul) de:
l’edifici = 3,00 kWh/m²·mes ≤ al valor límit
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qsol;jul,lim = 4 kWh/m²·mes.
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HE 1

Condicions per al control de la demanda energètica

Pr oj e c t e d' e x e c uc i ó

I n t e r v e n c ió e n e d if ic is e x is t e n t s
Ús d if e r e n t a l d ’h a b it a t g e

EXI G ÈNCI ES

C T E RD 314/2006 i posteriors modificacions (inclou RD 732/2019)
© C ol· leg i d’ Ar qu it ec tes de C ataluny a 2020. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o
utilització no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d’ acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

✔ Permeabilitat a l'aire de les obertures de l'envolupant (Q100)
Permeabilitat a l’aire màxima, m³/h·m²

Q100
Permeabilitat a l’aire de les obertures:

Zona climàtica d’hivern

obertures

m³/h·m²

- Obertures de l’envolupant

9

≤

A

✔ B

C

D

E

27

27

9

9

9

La permeabilitat del buit s'obtindrà tenint en compte, si escau, el calaix de persiana.

Lim i t a ci ó de de s c om pe ns a c i ons
Transmitància tèrmica màxima, W/m²K
Zona climàt ica d’hiv er n

U element
W/m²K

Transmitància tèrmica de les particions interiors:
- Particions entre unitats

A

✔ B

C

D

E

horitzontals

≤

1,80

1,55

1,35

1,20

1,00

verticals

≤

1,40

1,20

1,20

1,20

1,00

horitzontals
i verticals

≤

1,25

1,10

0,95

0,85

0,70

del mateix ús

- Particions entre unitats de diferent ús,
i entre unitats d'ús i zones comunes

✔ Li m it a c i ó de c onde ns a c i ons , si e s c a u
Verificació de l'exigència mitjançant: CE3X, mitjançant un complement

Per a la justificació completa de l'exigència, es recorda que cal incloure en el projecte l'informe de verificació generat pels
programes de certificació energètica o altres documents específics de justificació.

(1) Compacitat (V/A), en m³/m²: relació entre el volum tancat per l'envolupant tèrmica i la suma de les superfícies d'intercanvi
tèrmic amb l'aire exterior o el terreny. (veure Annex A: Terminologia DB HE)
(2) Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K ), en W/m²·K: valor mitjà del coeficient de transmissió de calor
per a la superfície d'intercanvi tèrmic de l'envolupant. Té en consideració els elements en contacte amb el terreny i amb
l'ambient exterior, inclosos el seus ponts tèrmics. (veure Annex A: Terminologia DB HE)
(3) Control solar de l'envolupant (qsol:jul), en kWh/m²·mes: relació entre els guanys solars durant el mes de juliol a través de les
obertures de l'envolupant amb les proteccions solars mòbils activades, i la superfície útil habitable dels espais inclosos dins
l'envolupant tèrmica. Per a edificis d’ús diferent al d’habitatge el valor límit qsol:jul,lim = 4 kWh/m²·mes. (veure Annex A:
Terminologia DB HE)
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3.0.- PRESTACIONS DE L’EDIFICI;
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i
habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els
requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa
d’aplicació.
A continuació es defineixen els requisits generals en el conjunt de l’edifici, que
depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent
manera:
Funcionalitat;

Utilització: Condicions d’habitabilitat.
Accessibilitat

Seguretat

Estructural
En cas d’Incendi
d’Utilització

Habitabilitat

Salubritat
Protecció contra el soroll
Estalvi d’energia
Altres aspectes funcionals dels elements constructius o d les
instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici.

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els
seus requisits específics i prestacions de les solucions.

3.1.- CONDICIONS DE FUNCIONALITAT DE L’EDIFICI
3.1.1.- Condicions funcionals relatives a l’ús;
El disseny de l’edifici dóna resposta al Programa de necessitas definit per la
Propietat, donant les condicions d’habitabilitat i confort requerits.

3.1.2.- Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat;
El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per la
Llei 18/2007 del Dret de l’habitatge, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D.
135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es
satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE.
Així doncs:
L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es resol
mitjançant un itinerari accessible.
L’accessibilitat vertical s’assoleix mitjançant un
l’accés de l’edifici la resta de plantes.

ascensor adaptat que comunica

Aquesta comunicació vertical es resol amb un ascensor amb un únic sentit d’accés i
de dimensions de cabina 1,10m x 1,40m (amplada x profunditat) que comunica totes les
plantes.
L’accessibilitat horitzontal, la comunicació del punt d’accés a cada planta
mitjançant un itinerari accessible.

es resol

S’adjunta la fitxa justificativa del D.135/1995, i del DB SUA on es recullen les
condicions que presenta aquest itinerari practicable.
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3.2.- SEGURETAT ESTRUCTURAL
3.2.1.- Sustentació de l’edifici: característiques del terreny
Ampliem la superfície a Rehabilitar, en un fotjat a la Planta segona de 40m2. L’Estat
de l’Edifici, amb el gruix considerable dels murs, no planteijen cap dubte en la seva
estabilitat. Col·loque un forjat col·laborant amb 10cm de formigó, contenin així el
seu pes.
L’Edifici existent no te cap probleme derivats d’inestabilitats o lliscaments, ni
usos previs que hagin pogut contaminar el sòl, obstacles enterrats, etc.
Es tracte d’un Edifici de murs de càrrega i forjats unidireccionals, amb uns murs de
totxo massís de 40/50cm de gruix.
3.2.2.- Sistema estructural: bases de càlcul i accions
L’actuació estructural que planteja el projecte és la següent;
- Ejecució d’un forjat de 40m2 en P2
- Estintolament en PB de 5,50m de llum. Element de suport de la façana Est.
- Es cubreix un pati interior de reduïdes dimensions.
- Diversos estintolaments de poca magnitut; Obrim una nova finestra en façana Est, i
noves portes en murs de càrrega s/nova distribució.
Actuacions que mes solucionen amb perfils metàlics
L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a
les exigències bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en
els termes de l’article 10 del CTE. Aquests requisits es satisfan segons els
paràmetres establerts als Documents Bàsics que li són d’aplicació:
o DB SE Seguretat estructural
o DB SE-AE Accions a l’edificació
o DB SE-A Acer
Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a
l’incendi amb els paràmetres establerts a:
o

DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura

La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica
a l’apartat de la Memòria Descriptiva (MD 3.3), Seguretat en cas d’incendi, d’aquesta
memòria.
Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema
estructural es desenvolupen en aquest apartat.
Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats
pel càlcul i la quantificació i justificació de les prestacions del sistema
estructural es desenvolupen als apartats MC 2. “Sistema estructural”
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació
estructural mitjançant el càlcul pel mètode dels Estats Límit:
o Estats Límit Últims
o Estat Límit de Servei
o Estat Límit de Durabilitat
comprovant que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels
materials i de les dades geomètriques (tots ells afectats pels corresponents
coeficients parcials de seguretat) la resposta estructural no és inferior a l’efecte
de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per cadascuna de les
situacions de projecte considerades, que són:
o Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús
normal de l’estructura
o Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen
durant la construcció o reparació de l’estructura
o Situacions accidentals, que corresponen a condicions
excepcionals
No hem aplicat cap coeficient de simultaneïtat.
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Les baranes s’han dimensionat per a una força horitzontal, lineal i uniforme aplicada
a la vora superior de:
o F: Coberta transitable
1,6 kN/ml
Les parets divisòries s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i
uniforme de 0.40 kN/ml, aplicada a 1.2 m d’alçada.
- Reducció de sobrecàrregues
No s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals, ni
verticals ni horitzontals.
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- Acció del vent
L’edifici està ubicat en una zona pròxima al mar, amb una grau d’aspresa I
Al tractar-se d’una reforma amb molt poca reperercussió del volum no hem tingut en
compte l’acció del vent.
- Accions tèrmiques
No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura ja que no existeixen
elements continus de més de 40 m i per tant no és necessari.
No s’han projectat juntes de moviment dels murs de fàbrica de façana donat que les
seves dimensions són inferiors a les distàncies màximes entre junts de moviment que
estableix el DB SE-F, pel cas de parets de totxo ceràmic amb retracció final del
morter ≤ 0,15 mm/m i expansió final per humitat de les peces ceràmiques ≤ 0,15 mm/m,
que són les característiques establertes en projecte per a aquests materials.
- Càrrega de neu
Zona climàtica d’hivern: Zona 2
Alçada topogràfica: 0 m
Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0,20 kN/m2
Accions accidentals (A)
- Sisme
L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab / g = 0,04 i l’edifici es
classifica com d’importància normal.
Per tant en aquest cas, segons la NCSE-02, un edifici de 3 plantes sobre rasant i amb
estructura de pòrtics arriostrats amb característiques de resistència i rigidesa
similars en les dues direccions queda exempt del seu compliment.
- Incendi
El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats
proposats pel DB SI.
Amb aquests mètodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions
indirectes derivades de l’incendi i per tant les accions aplicades en cas d’incendi
són les mateixes que en situació permanent afectades amb els coeficients de
simultaneïtat i de seguretat aplicables en la situació extraordinària d’incendi i que
s’especifiquen en aquest apartat.
Veure justificació de la resistència al foc de l’estructura al CTE DB SI
- Impacte de vehicles
No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici, el CTE no ho
prescriu a no ser que ho estableixi l’ordenança municipal, que en aquest cas no ho
fa. Es un recinte industrial, el trànsit es unicament pel personal del recinte.
Altres accions considerades
La caixa d’ascensor, el fossat i el sostre de la sala de màquines i politges s’han
dimensionat per a un ascensor de càrrega nominal Q=450 kg (6 persones)
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El disseny, dimensionat i execució de la instal·lació de l’ascensor es farà per part
del subministrador seguint la UNE EN 81-1:1998, prèvia negociació entre aquest, el
promotor i la direcció facultativa sobre la utilització prevista de l’ascensor, les
seves condicions d’entorn, els condicionants estructurals i altres aspectes relatius
a la instal·lació.
Coeficients parcials de seguretat de les accions geotècniques
Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les
prescripcions del DB SE C i són els següents:

Situació de
dimensionat

Persistent
o
transitòria

Materials
Tipus

R

M

E

F

Esfondrament

3,0

1,0

1,0

1,0

Estabilitat global

1,0

1,8

1,0

1,0

Lliscament

1,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

1,0

1,0

1,0

1,8

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

Bolc:
Accions estabilitzadores
Acciones desestabilitzadores

Esfondrament

Extraordinària

Accions

Estabilitat global

1,0

1,2

1,0

1,0

Lliscament

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

1,0

1,0

1,0

1,2

1,0

Bolc:
Accions estabilitzadores
Acciones desestabilitzadores

R : coeficient parcial per a la resistència del terreny
M : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny
E : coeficient parcial per a l’efecte de les accions
F : coeficient parcial per a les accions
Coeficients parcials de seguretat de les accions geotècniques
Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les
prescripcions del DB SE C i són els següents:

183

Situació de
dimensionat

Persistent
o
transitòria

Materials

Tipus

R

M

E

F

Esfondrament

3,0

1,0

1,0

1,0

Estabilitat global

1,0

1,8

1,0

1,0

Lliscament

1,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

1,0

1,0

1,0

1,8

1,0

Bolc:
Accions estabilitzadores
Acciones desestabilitzadores

Extraordinària

Accions

Esfondrament

2,0

1,0

1,0

1,0

Estabilitat global

1,0

1,2

1,0

1,0

Lliscament

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

1,0

1,0

1,0

1,2

1,0

Bolc:
Accions estabilitzadores
Acciones desestabilitzadores

R : coeficient parcial per a la resistència del terreny
M : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny
E : coeficient parcial per a l’efecte de les accions
F : coeficient parcial per a les accions
Deformacions admissibles
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB
SE-C del CTE i són les següents:

Valors límit basats en la distorsió angular, β
Tipus d’estructura

Límit

Murs de contenció

1/300

Estructures reticulades amb envans de separació

1/500
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Pel que fa a l’estructura s’ha verificat que, per a les situacions de dimensionat
pertinents, l’efecte de les accions no arriba al valor límit admissible de deformació
establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del DB SE, en aquest cas són
els següents:
Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta:
- Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes
- Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes
- Fletxa < 1/300 en la resta dels casos
Limitacions dels desplaçaments horitzontals:
- desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici
- desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles
Vibracions i Fatiga
Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin
produir el col·lapse de l’estructura i per tant no resulta necessari fer aquest tipus
de comprovació.
Pel que fa a la fatiga, aquest estat límit, tampoc resulta necessari comprovar-lo,
només cal tenir-la en compte en els elements estructurals interns de l’ascensor per
part del subministrador i instal·lador d’aquest aparell.
3.3.-

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les
exigències bàsiques SI del CTE.
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document
Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB SI.
Ús de l’Edifici;

Administratiu

Nombre de plantes;

PB+2

Superficie útil/construïda;

391,75 m2 / 502 m2

Alçada evacuació descendent;

7,40 m

Locals Risc Especial;

Maquinaria Clima/Ascensor

Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI
S’adjunten les fitxes justificatives del compliment del DB SI en “Edifici
Administratiu”. A continuació es relacionen els aspectes més importants de la
seguretat en cas d’incendi de l’edifici, ordenats per exigències bàsiques.
Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici
Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació < 9 m, no li es d’aplicació
l’exigència SI 5 Intervenció de bombers segons la secció SI 5 del DB SI
Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi
Les mitgeres i les oberturen en façana compleixen amb la Norma.
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Condicions de resistència al foc de la estructura;
La resistència al foc de l’estructura serà, com a mínim,:
R 60 en la zona d’ús administratiu, ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici és de 6m
(< 15m).
Condicions per a l’evacuació dels ocupants
Les plantes tenen una sortida a través d’una escala no protegida d’1,0m d’amplada ja
que l’alçada d’evacuació no supera els 14m.
L'Edifici té dues sortides en Planta baixa. Una que dóna sortida a la Plaça Carles
III i la segona que connecta amb el carrer posterior mitjançant un pati, que ja és un
recinte exterior segur. El recorregut més desfavorable d'evaquació no supera els 50m.
Instal·lacions de protecció contra incendi
Es col·locaran extintors, que en general seran d’eficàcia 21A/113B.
Les instal·lacions es defineixen a l’apartat corresponent del sistema Instal·lacions
i serveis.
3.4.- SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat
compleixen les exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en
condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris,
així com facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria,
independent i segura a les persones amb discapacitat.
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document
Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA, i al D. 135/1995 “Codi
d’Accessibilitat de Catalunya”.
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències
bàsiques del SUA als quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici i que es
recullen tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten al final d’aquest
apartat.
Condicions per limitar el risc de caigudes
A totes les zones de l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els
desnivells i la disposició de barreres de protecció amb configuració de no escalable
i amb alçada segons el desnivell que s’està protegint. Referent a la neteja dels
vidres transparents exteriors tots ells són practicables.
Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament
A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables
susceptibles de produir impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls
–els quals garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació i que es
detallen a l’apartat MC 3 “Sistemes envolvent i d’acabats exteriors” i MC4 “Sistemes
de compartimentació i d’acabats interiors”. També es considera, la protecció a
enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics.
Condicions per limitar el risc d’immobilització
Els diferents banys tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior.
Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada
Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones
comunes de circulació, tant interior com exterior i els valors es recullen a
l’apartat MC 6.10 “Subministrament elèctric i instal·lacions d’il·luminació”.
Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació, tant dels
habitatges com de l’aparcament fins a la sortida a l’exterior i els valors es
recullen a l’apartat MC 6.10 “Subministrament elèctric i instal·lacions
d’il·luminació”.
Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp
Pel nivell de protecció 4 la instal•lació de protecció contra el llamp no és
obligatòria.
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Condicions d’accessibilitat
Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a
l’apartat 3.1.2 d’aquesta Memòria. (Condicions funcionals relatives a
l’accessibilitat)
3.5.- SALUBRITAT
L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS)
garantint la protecció contra la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels
tancaments), disposant d’espais per a la recollida adequada dels residus, garantint
la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de
subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials.
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici
3.5.1 Protecció contra la humitat
L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat.
Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els
següents paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència:
Pel que fa al disseny de les façanes:
- grau d’exposició al vent: zona eòlica C
- zona pluviomètrica IV
- l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m
El que suposa un grau d’impermeabilitat 3.
El control del risc de condensacions queda recollit i justificat en la fitxa de
compliment del DB HE 1.
3.6.- PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL
Es complimenta l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el procediment
de l’opció simplificada que estableix el DB HR.
Condicionants de l’entorn
Els tancaments en contacte amb l’exterior es dissenyen d’acord al DB HR per tal de
garantir l’aïllament a soroll exterior corresponent als valors de l’índex de soroll
dia Ld que es defineixen a continuació:
Les façanes al recinte presenten un índex de soroll dia de 60/65 dBA, valor estimat,
considerant que és centre urbà d’un Municipi de 15.000 habitants.
Definició acústica dels espais
L’edifici és una única unitat d’ús:
A continuació s’adjunta la fitxa resum de les exigències del DB HR.
3.7.- ESTALVI D’ENERGIA.
Zona climàtica: B3
Classe d’higrometria dels espais: 3
Classificació dels espais: Considerem tots els espais habitables
3.7.1.- Limitació del consum energètic
L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-0 del CTE: Limitació del consum
energètic, del qual s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix, en
funció de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i la seva superfície útil.
El compliment de l’exigència es justifica mitjançant l’eina unificada CE3X. L’informe
de resultats del programa s’adjunta com a Document Annex a la Memòria.
3.7.2.- Limitació de la demanda energètica
L’edifici dóna compliment a l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda
energètica, del qual s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix, en
funció de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i la seva superfície útil.
Els valors de demanda energètica de calefacció i refrigeració de l’edifici i la
comprovació de que aquests són inferiors als límits establerts, es calcula mitjançant
l’eina unificada CE3X
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L’absència de condensacions insterticials es justifica s/càlculs del CTE DB HE 2.
Les transmitàncies màximes dels tancaments i les transmitàncies i permeabilitat a
l’aire màximes de les obertures es justifiquen en la Memòria Constructiva.
3.7.3 Paràmetres més rellevants utilitzats en el càlcul de la demanda i el consum
energètic
Programa de càlcul:

Eina unificada CE3X

Perfil d’ús de l’edifici:

Administratiu

Rendiment de les
instal.lacions:

Per als espais habitables de l’edifici que no
tenen sistema de climatització, s’han
considerat uns sistemes de referència amb els
rendiments establerts a la taula 2.2 del DB HE
0.
Per a la resta d’instal.lacions veure el
resultat del estudi amb l’eina del programa
CE3X- amb el qual s’ha calculat la qualificació
energètica de l’edifici- en l’apartat
“Documents i projectes complementaris”

Coeficients de pas d’energia
final a primària:

Els considerats per defecte pel programa de
càlcul, en la versió especificada
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7.- SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
MEMÒRIA D’EXECUCIÓ
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIO
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
En aquesta activitat serà la principal font energètica degut a l’emplaçament i
característiques de l’entorn.
Principalment, una instal·lació d'electricitat solar sense excedents en tres
passos:
o

Producció d'energia:

Les cèl·lules solars del generador solar produeixen directament energia
elèctrica a partir de la llum incident. Es tracta de corrent continu.
o

Conversió del corrent:

El corrent continu produïda pel generador solar es converteix en corrent
alterna compatible amb la xarxa elèctrica (400V), a través de l'inversor de
corrent.
o

Utilització de l'energia:

Després de la producció i conversió del corrent, s'aprofita l'electricitat
solar. Afegeixen l'energia produïda a la xarxa de consum elèctric. Un
comptador propi mesura l'energia produïda, i un dispositiu antiretorn evita
que sigui injectada a la xarxa de companyia.
Els avantatges de les instal·lacions d'electricitat solar connectades a xarxa són








Principi senzill: les instal·lacions fotovoltaiques són petites centrals
elèctriques, que qualsevol propietari pot instal·lar i operar. Amb això la
producció d'energia descentralitzada i respectuosa amb el medi ambient
està a l'abast de qualsevol persona.
Estructura modular: La instal·lació pot iniciar-se amb un grandària
reduïda i ampliar-se posteriorment, de forma relativament senzilla.
Escàs manteniment: les instal·lacions d'electricitat solar funcionen de
forma completament automàtica. La seva alta fiabilitat i la seva llarga
vida útil proporcionen un servei normalment sense avaries i sense
necessitat de manteniment.
Alt rendiment: l'electricitat produïda es cedeix a la xarxa amb molt
poques pèrdues per conversió i pot ser aprofitada en la seva totalitat.
Poques pèrdues: les pèrdues per transport en la xarxa són mínimes, ja que
l'electricitat es produeix prop de la demanda i es consumeix, si no en la
pròpia instal·lació, en emplaçaments propers.


S'empraran mòduls fotovoltaics GREENHEISS
característiques:
Potència nominal

GH-340

amb les següents

340 Wp

Tolerància

+-10%

Rendiment del mòdul

17’52%

Tipus de cèl·lula

Policristal·lina

Tensió en PMP

37,5V
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Corrent en PMP

9,07A

Corrent de curtcircuit
(CPE*)

9,50A

Dimensions: ample, alt,
profund

992mm/ 1956mm/40mm

Pes

22 kg

CPE*: Condicions de prova estandarditzades: irradiància 1000W/m2,temperatura
25ºC, i massa d'aire MON 1,5G
Els mòduls s’instal·laran a 0º a la coberta.
Una vegada determinada la configuració bàsica d'elements generadors i inversor,
cal indicar les proteccions requerides per a completar esta instal·lació per
consum propi.
Els punts que afecten la instal·lació són els següents.

1. Protecció contra contactes indirectes en la part de contínua. En aquest

cas s'aconseguirà a través de protecció Classe II. Tots els elements
integrants del circuit de contínua (cables, caixes de connexió, mòduls
fotovoltaics, etc.) seran d'aïllament reforçat, Classe II.

2. Serà necessària una protecció per a la interconnexió de mínima i màxima
freqüència (49 i 51 Hz respectivament) i de màxima i mínima tensió (1,1 UM
i 0,85UM respectivament). Aquesta protecció pot anar inclosa en el propi
inversor, sent aquest el que realitzi les maniobres de connexió i
desconnexió.

3. La instal·lació ha de disposar d'una separació galvànica entre la xarxa de
distribució i la pròpia instal·lació FV, per mitjà d'un transformador
d'aïllament o un altre mitjà semblant. L'inversor disposa d’aquesta
protecció d'aïllament galvànic.

4. Es realitzaran dos preses de terra independents entre si per a la part
d'alterna i la de contínua.
El conductor de baixa tensió que s'utilitzarà en la totalitat de la instal·lació
d'alterna serà de doble aïllament, amb polietilè reticulat RZ1-K 06/1 kV,
normalitzat segons la norma UNE 21123, amb conductor de coure. El polietilè
reticulat presenta una elevada estabilitat tèrmica, la qual cosa li permet
admetre en règim permanent temperatures de treball de fins a 90ºC, tolerant
temperatures de curtcircuit de 250ºC.
La coberta normal de protecció exterior dels conductors és una mescla de PVC
d'alta flexibilitat, que permet que vagin a l'aire lliure o soterrats, al
presentar una òptima resistència als agents atmosfèrics i a la major part dels
compostos químics que poden trobar-se en el terreny. Cal destacar la seva
resistència a ambients agressius i a la humitat.
Per al cable de contínua, se seleccionarà un cable especial per a instal·lacions
a la intempèrie resistent a la radiació i a les altes temperatures (-40ºC-125ºC),
0.6/1kV, classe II, tolerant temperatures de curtcircuit de fins a 280ºC, amb
connexions ràpides anterior, tipus “RADOX” o semblant.
Les proteccions que han d'anar junt amb cada inversor s'instal·laran a peu
aquest, en una caixa de connexió classe II, amb grau de protecció IP65. Totes les
proteccions atendran a la corba de desconnexió “TIPUS D”, segons les
especificacions de l'inversor.
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INSTAL·LACIÓ INTERIOR
La instal·lació elèctrica es realitzarà d’acord amb el Reglament electrotècnic de
baixa tensió vigent Reial Decret 842/2002 i de les seves instruccions tècniques
complementàries d’aplicació.
1.1 Prescripcions de caràcter general
Sistemes d’instal·lació
La instal·lació elèctrica interior del local es realitzarà amb conductors aïllats
per l’interior de tubs protectors muntats tant en superfície com a l’interior
dels paraments. Els diàmetres d’aquests tubs estaran d’acord amb el nombre de
conductors que passin pel seu interior, i de les seccions dels mateixos. Com a
norma general, un únic tub, contindrà conductors d’un mateix i únic circuit, no
obstant podrà contenir conductors de diferents circuits si tots els conductors
estan aïllats per la màxima tensió de servei.
Tots els circuits parteixen del mateix interruptor general de comandament i
protecció, sense interposició d’aparells que transformin la corrent, i cada
circuit està protegit per separat per sobreintensitats.
Per l’execució de la instal·lació en tub, es tindran en comte les prescripcions
generals següents:








El traçat es realitzarà seguint les línies paral·leles a les verticals i
horitzontals que limiten el local.
El tubs s’uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe,
que assegurin la continuïtat de la protecció que proporcionin el
conductors.
Les corbes practicades en els tubs seran continues i no originaran
reduccions de secció inadmissibles.
Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors després de
que es col·loquin i es fixin, disposant dels elements de registre que
siguin necessaris.
Les connexions dels conductors es realitzaran a l’interior de caixes
apropiades de material aïllant. Les dimensions d’aquestes caixes seran
tals que permetin l’allotjament de tots els elements. No es permetrà en
cap cas les unions de conductors, com empalmes o derivacions, per mitjà de
mètodes que no siguin la utilització de borns de connexió.
En els canvis de direcció, el tubs estaran convenientment corbats o bé
previstos de colzes o elements en T apropiats, però en aquest últim cas,
s’admetran els previstos de caixes de registre.

Les derivacions de línies es realitzaran mitjançant caixes de derivació tipus
planeta.
Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i
desmuntables un cop finalitzada l’obra.
En el pas de canalitzacions a través d’elements de la construcció, tals com murs,
envans i sostres, es realitzaran sense la presència de connexions o derivacions
de conductors, i estaran suficientment protegits contra accions mecàniques,
químiques i efectes de la humitat. Si la longituds és superior a 20cm
s’utilitzaran tubs blindats.
1.2 Presència d’altres instal·lacions
En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es
disposaran de forma que entre les superfícies exteriors de les dues es mantingui
una distància de 3 cm, com a mínim.
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En cas de proximitat amb conductes de calefacció, aire calent, o de fums, les
canalitzacions elèctriques es dissenyaran de forma que no puguin assolir
temperatures elevades. S’aïllaran mitjançant elements aïllants adequats els
conductors de calefacció pròxims a conduccions.
Com a norma general, les canalitzacions elèctriques no se situaran paral·lelament
per sota d’altres que puguin donar lloc a condensacions.
1.3 Accessibilitat a les instal·lacions
Les canalitzacions elèctriques es disposaran de manera que en tot moment es pugui
controlar el seu aïllament, localitzar i reparar les parts avariades, i arribat
el moment, canviar en cas de que sigui necessari els conductors deteriorats.
1.4 Conductors actius
Els conductors actius utilitzats seran de coure, amb aïllament sec de doble capa
i una tensió nominal d’aïllament de 750V, com a mínim. La secció dels conductors
serà constant en tot el seu recorregut.
Les intensitats màximes admissibles dels conductors utilitzats a l’interior de la
instal·lació es regiran per la ICT-BT-07.
La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de
tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt d’utilització, sigui
menor del 3% de la tensió nominal per l’enllumenat, i del 5% per la resta dels
usos.
La secció dels conductor neutre serà l’especificada a la instrucció ITC-BT-07.
1.5 Conductor de protecció
Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius
especificats a l’apartat anterior, i tindran la secció especificada a la ITC-BT18 en funció de la secció dels conductors de fase.
1.6 Identificació de les instal·lacions
Les canalitzacions elèctriques s’establiran de forma que es puguin identificar de
forma eficaç els diversos elements que les componen, i poder procedir en tot
moment a possibles reparacions i transformacions.
Com norma general, tots els conductors de fase o polars s’identificaran per un
color negre, marró o gris, el conductor de neutre s’identificarà per un color
blau clar i els conductors de protecció per un color groc/verd.
1.7 Resistència d’aïllament i rigidesa dielèctrica
La instal·lació haurà de tenir una resistència d’aïllament almenys igual a 1000 x
U, sent U la tensió màxima de servei expressada en Volt (V), amb un mínim de
500.000 Ohms.
La rigidesa dielèctrica ha de ser tal, que desconnectats els aparells
d’utilització, resisteixi durant un minut una prova de tensió de 2U+1.000V, sent
U la tensió màxima de servei expressada en Volt i amb un mínim de 1500V.
1.8 Protecció contra sobreintensitats
A l’origen de la instal·lació i el més proper del punt d’alimentació de la
mateixa, es col·locarà el quadre general de comandament i protecció, on es
col·locarà un interruptor general de tall omnipolar, així com els dispositius de
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protecció contra sobreintensitats de cadascuna de les línies que parteixen del
quadre general. (Segons plànols adjunts).
La protecció contra sobreintensitats per tots els conductors (fases i neutre) de
cada circuit es realitzarà amb interruptors magnetotèrmics o automàtics de tall
omnipolar, amb corba tèrmica de protecció a sobrecàrregues i sistema de tall
electromagnètic per la protecció de curtcircuits.
El poder de tall mínim dels interruptors automàtics serà de 6 kA
En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s’instal·laran
a l’origen d’aquests, així com en les punt en que la intensitat admissible
disminueixi per canvis de secció, condicions d’instal·lació, sistema d’execució o
tipus de conductors utilitzats.
En cas de tenir sobretensions d’origen atmosfèric, la instal·lació deurà estar
protegida amb descarregadors a terra situats el més a prop possible de l’origen
d’aquestes. La línia de posada a terra dels descarregadors deurà estar aïllada i
la seva resistència de terra tindrà un valor de 10 Ohms com a màxim.
1.9 Protecció contra contactes directes o indirectes
La protecció contra contactes directes s’assegurarà adoptant les següents
mesures:




Allunyament de les parts actives (en tensió) de la instal·lació.
Interposició d’obstacles que impedeixin tot contacte accidental amb les
parts actives. Aquests han d’estar fixats de forma segura i resistir el
esforços mecànics usuals.
Recobriment de les parts actives per mitjà d’un aïllament adequat, capaç
de mantenir les seves propietats en el temps, i que limiti la corrent de
contacte a un valor no superior a 1mA.

1.10 Receptors d’enllumenat
Els portalàmpades destinats a làmpades d’incandescència deuran resistir la
corrent prevista, i portaran una indicació corresponent a la tensió e intensitat
nominals per les que han sigut dissenyades.
Els circuits d’alimentació a làmpades o tubs de descàrrega estaran previstos per
transportar la càrrega dels propis receptors, als seus elements associats y a les
seves corrents harmòniques. La càrrega mínima prevista en VA serà de 1.8 cops la
potència en W dels receptors. El conductor de neutre serà de la mateixa secció
que els de fase.
Totes les parts sota tensió, així com els conductors, aparells auxiliars i els
propis receptors, excepte parts que produeixen o transmeten llum, estaran
protegides per pantalles adequades o motllures aïllants o metàl·liques posades a
terra.
1.11 Receptors a motor
Els motors estaran construïts o s’instal·laran de manera que l’aproximació a les
seves parts en moviment no puguin causar accidents.
Els conductors de connexió que alimenten a un sol motor deuran estar dimensionats
per una intensitat no inferior al 125% de la intensitat a plena càrrega del motor
en qüestió, i si alimenten a diversos motors, deuran estar dimensionats per una
intensitat no menor a la suma del 125% de la intensitat a plena càrrega del motor
de major potència més la intensitat a plena càrrega del demés.
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Les característiques dels dispositius de protecció estaran d’acord amb les
característiques dels motors a protegir, i amb les condicions de servei previstes
per aquests.
1.12 Mecanismes i endolls
Les preses de corrent seran del tipus 1N de 10/15A de 230V, amb protecció estanca
a les zones humides, distribuïdes adequadament segons plànols. La distància des
de la seva caixa de mecanismes fins al paviment, serà de 30cm.
Els interruptors i commutadors, seran de bona qualitat del tipus 1N 10/16A.
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1.13 Posta a Terra
Les postes a terra s’establiran amb l’objecte de limitar la tensió que amb
respecte a terra poden presentar en un moment donat les masses metàl·liques,
assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa
una avaria.
El conjunt de la posta a terra a la instal·lació estarà formada per:







Presses de terra
Línies d’enllaç
Punt de posta a terra
Línia principal de terra
Derivacions de la línia principal
Conductors de protecció

Els circuits de posta a terra formaran una línia elèctricament contínua en la que
no podran incloure’s en sèrie masses o elements metàl·lics.
Tampoc s’intercalaran seccionadors, fusibles o interruptors, únicament es permet
disposar d’un element de tall en els punts de posta a terra, de manera que sigui
possible la mesura del valor de la resistència a terra.
Es realitzara una posta a terra general i una independent pel sistema
fotovoltaic.
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1.14 CÀLCULS
Per calcular la dimensió del generador fotovoltaic i el nombre de panells
necessaris, hem de tenir en compte el consum d'energia diària de la instal·lació
i les pèrdues d'energia dels components que constitueixen la instal·lació solar
fotovoltaica aïllada. Per al càlcul de l'energia consumida total, tenint en
compte les perdudes, hi ha uns coeficients que s'apliquen al consum real de la
instal·lació:
• KI: rendiment inversor = 0.972
Per al càlcul del consum diari s'emprarà l'expressió següent en funció de
l'emplaçament i tipus de panell solar que es vagi a instal·lar:
Ced

=

PMP * HSPcrít * PR

*

Nmód

sent,
Ced, el consum diari estimat, kW · h.
PMP, és la potència pic del mòdul AS-6P seleccionat en condicions estàndard de
mesura (CEM), de valor 340 W;
HSPcrít, és el valor de les hores de sol pic del mes crític (en aquest cas gener
i amb inclinació 0º) , de valor 1,92 MJ/m2;
PR, és el "Performance Ratio" de la instal·lació o rendiment energètic de la
instal·lació, definit com l'eficiència de la instal·lació en condicions reals de
treball, on es tenen en compte les següents pèrdues originades:
• Pèrdues per dispersió de potència dels mòduls, 3%
• Pèrdues per increment de temperatura de les cèl·lules fotovoltaiques, 1’9%
• Pèrdues deguda a l'acumulació de brutícia en els mòduls, 3%
• Pèrdues per ombres, 0%
• Pèrdues per degradació dels mòduls, 1%
• Pèrdues elèctriques, 3%
• Pèrdues per reflectància, 2,9%
Amb tot això tenim una pèrdua total del 14’8% (HSP=0.852)
Ced = 24 mòduls * 340* 1.92 * 0.852= 13348 W
Càlcul inversor:
Per al càlcul de la tensió de màxima potència que ofereix el generador
fotovoltaic (VMPtotal), aquesta s'obté multiplicant el valor de la tensió de
màxima potència (VMP) de cada panell pel nombre de panells connexionats en sèrie
(Nserie) en cada ramal del generador:
VMPtotal = VMP · Nserie
Sent en aquest cas, VMP = 34,7 V (veure característiques del mòdul seleccionat) i
Nserie = 4 panell per ramal, per a la configuració obtinguda , pel que resulta:
VMPtotal = 34,7 * 12 = 416V
A l’inversor seleccionat tindrà 2 ramals, amb 12 panells en sèrie per ramal, en
total 24 panells.
D'altra banda, per al càlcul del corrent que subministra el generador fotovoltaic
quan proporciona la màxima potència (IMPtotal), aquesta vindrà donada en
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multiplicar la intensitat de corrent màxima (IMP) en el punt de màxima potència o
potència pic del mòdul instal·lat per el nombre de panells col·locats en
paral·lel (Nparalelo) o ramals, és a dir,
IMPtotal = IMP · Nparalelo
Sent en aquest cas, IMP = 7,96 A (veure característiques del mòdul seleccionat) i
Nparalelo = 1 panells o ramals, per a la configuració obtinguda, de manera que
l'anterior expressió resulta:
IMP total = 7,96 A
Pel que fa a la potència nominal que ha de tenir l'inversor, s'ha de tenir en
compte que aquest ha de satisfer la potència màxima prevista de consum instantani
(PAC),
L'inversor seleccionat que compleix amb els condicionants anteriors pertany a la
marca KOSTAL, en concret el model PLENTICORE PLUS 7
Càlculs línies CC:
Tots els trams en corrent continu es van a comparar de dos conductors actius
(positiu i negatiu) en cable de coure amb aïllament 0,6 / 1 kV i coberta en PVC.
Per al càlcul de la secció de cable (S) en els diferents trams on circula el
corrent continu (directa), i que comprèn des de la sortida de borns a la caixa de
connexió dels mòduls fotovoltaics fins a l'entrada en l'inversor, s'emprarà la
següent equació:
2 ∙ L ∙ I
S =
ΔV ∙ C
on,
S és la secció del cable conductor, en mm2.
L és la longitud del cable conductor en aquest tram, en m.
I és la intensitat de corrent màxima que circula pel conductor, en A.
ΔV és la caiguda de tensió màxima permesa en els conductors, que segons s'indica
en el Plec de Condicions Tècniques de l'IDAE, haurà de ser en els conductors de
contínua com a màxim del 1,5%.
C és la conductivitat del material que forma el conductor, en aquest cas coure,
la conductivitat a 20ºC és de 56 m / Ω • mm2.
Tram Connexió al Inversor:
Aquest tram de cablejat comprèn la connexió des de la sortida de la caixa de grup
de 4 mòduls fotovoltaics connectats en sèrie, fins a l'entrada al inversor. Els
valors dels diferents paràmetres que s'empraran per al càlcul de la secció mínima
de cable conductor, seran els següents:
L = 15 m, és la longitud que recorre el cable des de la sortida del generador
fotovoltaic fins el inversor;
I = 1 • ISC = 1 • 7.96 = 7.96A, es correspon amb la intensitat màxima que pot
circular pel tram, i que coincideix amb la intensitat de curtcircuit (ISC) del
mòdul seleccionat, de valor ISC = 13 A, i multiplicat pel nombre de mòduls (a
l'estar en sèrie no es sumen les intensitats) que constitueixen el grup que
alimenta cada regulador .
ΔV = 6,2V, que es correspon amb la caiguda de tensió màxima permesa en els
conductors, que segons s'indica en el Plec de Condicions Tècniques de l'IDAE, ha
de ser com a màxim del 1,5% en els conductors de contínua. En efecte, com la
tensió de treball en cada grup de generadors fotovoltaics que alimenta cada
regulador és igual a la tensió en el punt de màxima potència o potència pic de
cada mòdul (a l'estar connectats al grup els mòduls en sèrie la tensió de
sortida del grup és igual a la suma de cada mòdul). Com el mòdul que es va a
instal·lar és AS-6P, de tensió de servei de valor VMP = 34.7 V *12, la caiguda de
tensió màxima del 1,5% serà igual a ΔV = 0,015 • 416.4= 6,2 V.
C = 47 m / Ω • mm2, que és la conductivitat del coure, per a una temperatura del
cable en servei de 70 ºC.
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Aquests valors substituïts en l'expressió anterior resulta una secció mínima de
cable de:
S = 0,68 mm 2.
La secció normalitzada superior a la calculada és de 4 mm2, segons s'indica a la
taula de "Intensitats admissibles (A) a l'aire 40 ° C. Nº de conductors amb
càrrega i naturalesa de l'aïllament".
Segons la taula anterior, el corrent màxim admissible pel cable de coure de 4 mm2
del tipus 0,6 / 1 kV i aïllament en PVC, instal·lats a l'interior de tubs en
muntatge superficial és de 57 A.
A l'anterior valor caldrà aplicar-li un coeficient de reducció de 0,91 per
temperatura, atès que el valor anterior és per a una temperatura del cable de 40
ºC, i no obstant això el cable aconseguirà una temperatura major quan estigui en
servei. Per tant, finalment la màxima intensitat admissible del cable serà de
IADM = 57 • 0,91 = 51 A.
De la mateixa manera que l'anterior, es procediria a calcular les seccions de
cable per a la resta trams en contínua que constitueixen la instal·lació
fotovoltaica.
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Càlcul de línies AC interiors:

Formules coeficients carregues

Pdescarga= P x 1,8

REF
DI

Pmotor= P x 1,25

Pcalculo= Pincandescente +Pdescarga + Pmotor

coef
utilit.

DESCRIPCIÓ
Derivació Individual

REF

0,86

DESCRIPCIÓ

nº

L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

Equip reactiva
Enllumenat 1 PB
Enllumenat emergencia PB
Enllumenat 2 PB
Enllumenat 1 P1
Enllumenat emergencia P1
Enllumenat 2 P1
Enllumenat 1 P2
Enllumenat emergencia P2
Enllumenat 2 P2
Enllumenat permanent ascensor

1

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F15
L14
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26

Preses corrent 1 PB
Preses corrent 2 PB
Preses corrent 1 P1
Preses corrent 2 P1
Preses corrent 1 P2
Preses corrent 2 P2
Ascensor
Preses corrent office
Assecamans PB
Assecamans P2
Termo ACS PB
Termo ACS P2
Bomba reg
Porta automatica
SAI
Aire acondicionat
Climatitzadors interiors PB
Climatitzadors interiors P1
Climatitzadors interiors P2
Recuperador de calor
Extraccio aseos PB
Extraccio aseos P2

1
1
1
1
1
1

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

1
1
1
1
1

2.000
2.000
2.000
1.000
1.000

REF

DESCRIPCIÓ

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

SAI
Preses
Preses
Preses
Preses
Preses
Preses
Rack
Control

FT1
FT2

Fotovoltaica inversors
Fotovoltaica control

corrent
corrent
corrent
corrent
corrent
corrent

1 PB
2 PB
1 P1
2 P1
1 P2
2 P2

accessos

(W)
incandescent
20.000

1

nº

(W)
descàrrega

1
11
1
1
7
1
1
13
1
3

500
5
500
500
5
500
500
5
500
10

nº

(W)
motor

Potència càlcul
(W)
20.000
900
99
900
900
63
900
900
117
900
54

Potència instal.lada
(W)
20.000
500
55
500
500
35
500
500
65
500
30
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
5.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
20
200
7.500
13.480
200
400
150
750
30
30

1

5000

1
1

20
200

1
4
8
3
1
1
1

13480
50
50
50
750
30
30

nº

(W)
motor

Potència càlcul
(W)

Potència instal.lada
(W)

nº

(W)
incandescent

1
1
1
1
1
1
1
1

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
100

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
100

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
100

1
1

8.160
100

8.160
100

8.160
100
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(W)
descàrrega

Potència
Màxima Admissible
43648

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
6.250
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
25
250
7.500
16.850
250
500
188
938
38
38

7.500

nº

Potència
instal.lada
50945

Fòrmules corrent trifàsica

W
I=
3 .U.cos 

Fòrmules pel calcul de Icc

W. L 100
V(%) =
.
K.s.U U

Fòrmules corrent monofàsica

W
I=
U.cos 

W. L.2 100
V(%) =
.
K.s.U U

Línia
DI

Descripció
Derivació Individual

Línia

Descripció
Equip reactiva
Enllumenat 1 PB
Enllumenat emergencia PB
Enllumenat 2 PB
Enllumenat 1 P1
Enllumenat emergencia P1
Enllumenat 2 P1
Enllumenat 1 P2
Enllumenat emergencia P2
Enllumenat 2 P2
Enllumenat permanent ascensor

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F15
L14
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26

Preses corrent 1 PB
Preses corrent 2 PB
Preses corrent 1 P1
Preses corrent 2 P1
Preses corrent 1 P2
Preses corrent 2 P2
Ascensor
Preses corrent office
Assecamans PB
Assecamans P2
Termo ACS PB
Termo ACS P2
Bomba reg
Porta automatica
SAI
Aire acondicionat
Climatitzadors interiors PB
Climatitzadors interiors P1
Climatitzadors interiors P2
Recuperador de calor
Extraccio aseos PB
Extraccio aseos P2

FT1
FT2

Fotovoltaica inversors
Fotovoltaica control

Línia
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Descripció
SAI
Preses
Preses
Preses
Preses
Preses
Preses
Rack
Control

corrent
corrent
corrent
corrent
corrent
corrent

T

accessos

M

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

T
1 PB
2 PB
1 P1
2 P1
1 P2
2 P2

M

x

T

L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

I CC 

I = Intensitat del corrent (A)
W = Potència (W)
L = Longitud de la línia (m)
U = Tensió del suministrament (V)
s = Secció del cable de fase (mm²)
K = Conductividad, 56 per Cu.
cos y = Factor de potencia.

M
x
x
x
x
x
x
x
x

Tensió de subministrament
ICC = intensitat de c.c.
c = factor de tensió (1,05 en c.c.max.)
m = factor de càrrega en vuit (1,05)
U0 = tensió entre fases i neutre (V)
R = resistència de c.c. (mOh)
X = reactància de c.c. (mOh)
ro = resistivitat del conductor (Oh mm2/m)
L = longitud del conductor (m)
nC = nº de conductors
SC = secció del conductor (mm2)
l = reactància del conductor (Oh mm2/m)

c  m U 0

R  X
2

R    10 3

2

L
nC  S C

L
X 
nC

Dades de partida
Conducció
Potència
Distància
Aeri/t
Potència
cosØ
Intensitat (A)
Cu Al
soterr
(W)
(VA)
(m)
ub
400
43.648
1
18450
63,0
25 x

Tensió

Tensió
400
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

Dades de partida
Potència
Distància
Potència
cosØ
Intensitat (A)
(W)
(VA)
(m)
20.000
1
0
28,9
1
900
0,9
436
4,3
15
900
0,9
436
4,3
15
900
0,9
436
4,3
15
63
0,9
31
0,3
20
900
0,9
436
4,3
20
900
0,9
436
4,3
20
117
0,9
57
0,6
25
900
0,9
436
4,3
25
54
0,9
26
0,3
25
54
0,9
26
0,3
12

230
230
230
230
230
230
400
230
230
230
230
230
230
230
400
400
230
230
230
230
230
230

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
6.250
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
25
250
7.500
16.850
250
500
188
938
38
38

1
1
1
1
1
1
0,85
1
1
1
1
1
0,85
0,85
1
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

0
0
0
0
0
0
3873
0
0
0
0
0
15
155
0
10443
155
310
116
581
23
23

8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
10,6
8,7
8,7
8,7
4,3
4,3
0,1
1,3
10,8
28,6
1,3
2,6
1,0
4,8
0,2
0,2

400
400

8.160
100

1
1

0
0

11,8
0,1

Tensió
230
230
230
230
230
230
230
230

Dades de partida
Potència
Potència
cosØ
Intensitat (A)
(W)
(VA)
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
100

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
2,2
0,4

20
20
23
23
26
26
10
18
15
25
15
25
15
10
1
25
15
18
21
20
15
25

Cu Al
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Conducció
Aeri/t
soterr
ub
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tensió entre fases (V):
Tensió simple (V):

M = Monofàsic
T = Trifàsic

Elecció del cable
To
Tipus
Secció
(ºC)
25 RZ1K
50

Comprovació de secció
cond
cdt
Iz
Temp
(°C)
(cT) admissible
cable
159,00
32
53
1,5%

Elecció del cable

Comprovació de secció
cond
cdt
Iz
Temp
cable
(°C)
(cT) admissible
44,00
53
50
5,0%
13,50
43
51
3,0%
13,50
43
51
3,0%
13,50
43
51
3,0%
13,50
40
52
3,0%
13,50
43
51
3,0%
13,50
43
51
3,0%
13,50
40
52
3,0%
13,50
43
51
3,0%
13,50
40
52
3,0%
13,50
40
52
3,0%

To
(ºC)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Tipus

Secció

RZ1K
ES07Z1K
ES07Z1K
ES07Z1K
ES07Z1K
ES07Z1K
ES07Z1K
ES07Z1K
ES07Z1K
ES07Z1K
ES07Z1K

6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

400
230

Comprovació cdt
cdt (V)
6,00

secció
mínima
8,50

(v)
1,02

(%)

20,00
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90

(v)

control
control
intensidad seccion
6345 ok
ok

Icc (A)

0,26%

Comprovació cdt
secció
mínima
0,05
0,33
0,33
0,33
0,03
0,44
0,44
0,07
0,55
0,03
0,02

cdt (V)

Curtcircuit

(%)

PIA
63

Comprueva
PIA
NO

Curtcircuit
Icc (A)

0,17
1,52
1,52
1,52
0,14
2,03
2,03
0,33
2,54
0,15
0,07

0,04%
0,66%
0,66%
0,66%
0,06%
0,88%
0,88%
0,14%
1,10%
0,07%
0,03%

4759
302
302
302
229
229
229
185
185
185
373

control
control
intensidad seccion
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

32
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Comprueva
PIA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PIA

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
4
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
4
6
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
34,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
34,00
44,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

44
44
44
44
44
44
43
44
44
44
41
41
40
40
43
53
40
40
40
41
40
40

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
52
52
52
52
51
50
52
52
52
52
52
52

5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
1,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%

11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
20,00
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
4,00
20,00
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50

0,59
0,59
0,68
0,68
0,77
0,77
0,15
0,53
0,44
0,74
0,22
0,37
0,01
0,04
0,09
1,06
0,05
0,13
0,06
0,27
0,01
0,01

2,72
2,72
3,12
3,12
3,53
3,53
0,76
2,44
2,04
3,39
1,01
1,68
0,03
0,17
0,09
3,54
0,25
0,60
0,26
1,26
0,04
0,06

1,18%
1,18%
1,36%
1,36%
1,53%
1,53%
0,19%
1,06%
0,89%
1,48%
0,44%
0,73%
0,01%
0,07%
0,02%
0,88%
0,11%
0,26%
0,11%
0,55%
0,02%
0,03%

373
373
327
327
291
291
1057
412
488
302
488
302
488
705
4230
680
488
412
356
373
488
302

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

16
16
16
16
16
16
20
16
16
16
16
16
16
16
20
16
16
16
16
16
16
16

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

1 x
1 x

x
x

40 RZ1K
40 RZ1K

6
2,5

44,00
25,00

42
40

52
52

1,5%
1,5%

6,00
6,00

0,07
0,00

0,07
0,00

0,02%
0,00%

4759 ok
3525 ok

ok
ok

16
16

SI
SI

PIA

Comprueva
PIA

16
16
16
16
16
16
16
16

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Conducció
Distància
Aeri/t
Cu Al
soterr
ub
(m)
15
15
20
20
25
25
8
1

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Elecció del cable
To
(ºC)
40
40
40
40
40
40
40
40
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Tipus
RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K
RZ1K

Secció
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Comprovació de secció
cond
Iz
Temp
cable
(°C)
(cT)
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

41
41
41
41
41
41
40
40

52
52
52
52
52
52
52
52

Comprovació cdt
cdt
admissible
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%

cdt (V)
9,20
9,20
9,20
9,20
9,20
9,20
9,20
9,20

secció
mínima
0,27
0,27
0,37
0,37
0,46
0,46
0,07
0,00

(v)
1,01
1,01
1,34
1,34
1,68
1,68
0,27
0,01

(%)
0,44%
0,44%
0,58%
0,58%
0,73%
0,73%
0,12%
0,00%

Curtcircuit
Icc (A)
488
488
373
373
302
302
857
3525

control
control
intensidad seccion
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
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1.
.15 CONTROL HORARI
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ació d’un t
terminal pe
er la gesti
ió d’horari
is del pers
sonal.
Es

Ce
entralitzat
t en un ter
rminal de g
gestió i re
ecol·lecció
ó de dades i temps d'
'empleats.
Po
ossibilita l'exportac
ció dels fi
itxatges a un full de
e càlcul, p
permetent
or
rganitzar-l
los per dia
a, setmana o mes. Grà
àcies a la seva inter
rfície intu
uïtiu, el
si
istema most
tra de mane
era gràfica
a i cronolò
ògica tota l'activita
at del term
minal,
po
odent a més
s filtrar les
l
vistes per data i hora, edi
itar i afeg
gir fitxatg
ges.
El
l sistema ofereix
o
tot
ta la infor
rmació de fitxatges
f
en
e temps re
eal, podent
t
co
onsultar le
es últimes accions de
e cada usua
ari. Permet
t la gestió
ó d'usuaris
s des del
na
avegador, possibilita
p
ant la intr
roducció de
e dades per
rsonals, ai
ixí com la
as
ssignació de
d departam
ments, torn
ns i horari
is. InkeyTi
ime admet l
la gestió de
d fins a
50
0 empleats.
.
In
ncorpora di
iferents si
istemes de control d'
'accessos per
p
a la re
ealització dels
fi
itxatges de
el personal
l: amb empr
remta dacti
ilar, targe
eta o claue
er de proxi
imitat i
co
odi numèric
c. Incorpor
ra una càme
era a la zo
ona frontal
l per al re
egistre del
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1.16 CONTROL ACCESSOS

Es preveu la instal·lació d’un sistema de control d'accessos inalambric SALTO.
Disposa de interface de navegador web sense software específic ni llicencies
addicionals.
La aplicació permet des iPad visualitzar i controlar els permisos d'usuaris i
realitzar tasques administratives, com afegir o eliminar usuaris de forma remota.
D’aquesta manera es controlaran el accessos dels diferents recintes de l’edifici.
Es disposarà de tancaments elèctrics comandats per un lector de tarja de
proximitat per cada sala, connectats a un controlador IP.
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1.17 INFORMÀTICA

Les instal·lacions de telefonia i dades partiran del rack situat pròxim al quadre
elèctric.
Serà totalment accessible per a la seva manipulació.
Requeriments tècnics de la instal·lació
Cable UTP segons Normes
punts únics categoria 6
terminals asincròniques
en 100 Base T a 100Mb /

definides amb rosetes numerades (X6nº) de connexió de
(4 parells per punt RJ 45) capaç de donar servei tant a
en connexió RS232 / RS422 com a una xarxa Ethernet 802.3
s.

Normalització sota normes ISO8802.3 (IEEE 802.3) i sense dependència a cap marca
informàtica.
Dos Cables de parell trenat de 8 fils (4 parells) LSZH amb connectors RJ-45 per a
cada parell a connectar (PC o impressora).
El Cablejat serà enterament conformat amb cable Cat 6. UTP.
Totes les preses estaran previstes amb connectors (tipus connector) per encastar
en caixes de superfície tipus CIMA.
Les derivacions de les preses seran efectuades amb tub tipus REFLEX, de 20 mm,
respectant les distàncies respecte a altres instal·lacions.
Cada lloc de treball comptés amb 2 rosetes RJ45 numerada amb etiqueta indeleble i
llegible perfectament.
Tota la instal·lació serà certificada segons normativa actual per un instal·lador
homologat. Es verificaran tots els paràmetres segons EN50173 i EPHOS 2.
La instal·lació de cablejat es realitzarà per dins de safata REJIBAND.
Requeriments tècnics del rack
Armari de comunicacions metàl·lic de 900x900 tipus 19 ", altura 32u, amb porta de
vidre, dotat de ventilació i amb les dimensions indicades en el pressupost capaç
de contenir el mòdem, el router el Hub de comunicació i el patch de connexió de
preses. Inclourà base de 8 endolls connectats a SAI.
Els panells connectors seran de 24 ports amb preses RJ45 UTP cat 6.
Es col·locaran passacables horitzontals addicionals per col·locar entre switches,
etiquetats amb la mateixa identificació que el punt d'usuari (X6nº).
S'inclouran falques categoria 6 de pegats, de 2m, conectorizados en fàbrica.
El mòdem de comunicació el hub i els routers no s'inclouen dins el projecte atès
que depèn de l'electrònica del sistema informàtic que determini la propietat, per
tant el projecte conté Rack, així com tot el sistema de cablejat i connexionats
de preses finals.
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1.18 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Extintors portàtils:
Es disposarà d’extintors en el local en nombre suficient per que el recorregut
real des de qualsevol origen d’evacuació fins un extintor no sigui superior a 15
m.
Els extintors seran de tipus manual i estaran instal·lats en punts ben visibles i
de fàcil accés, havent de mantenir-se al seu suport amb dispositiu de subjecció
de fàcil i ràpida operació.
Es situaran a una alçada màxima de 1.20 m i es senyalitzaran d’acord amb la Norma
UNE 23.033-81.

Existirà, en tot moment, una zona lliure d’obstacles al voltant dels elements
d’extinció d’incendis
La relació d’extintors instal·lats figura als plànols.
Enllumenat d’Emergència i Senyalització:
S’inclou dins d’aquest enllumenat l’enllumenat de seguretat i l’enllumenat de
reemplaçament.
Enllumenat de Seguretat
És l’enllumenat d’emergència previst per a garantir la seguretat de les persones
que evacuïn una zona o que tenen que acabar un treball potencialment perillós
avanç d’abandonar la zona
L’enllumenat de seguretat estarà dotat per entrar en funcionament automàticament
quant es produeixi una fallida de l’enllumenat general o quant la tensió d’aquest
baixi a menys del 70% del seu valor nominal.
La instal·lació d’aquest enllumenat serà fixa i estarà dotada de fonts pròpies
d’energia. Només es podrà utilitzar el subministrament exterior per procedir a la
seva càrrega, quant la font pròpia d’energia estigui constituïda per bateries
d’acumuladors o aparells autònoms automàtics.
Enllumenat d’evacuació.
És la part de l’enllumenat de seguretat previst per garantir en reconeixement i
la utilització dels medis o recorreguts d’evacuació quant els locals estiguin o
puguin estar ocupats.
Als recorreguts d’evacuació, l’enllumenat d’evacuació ha de proporcionar, a
nivell de terra i a l’eix dels passos principals, una ili luminància horitzontal
mínima de 1 lux.
Als punts on estiguin situats els equips de les instal·lacions de protecció
contra incendis que exigeixen utilització manual i al locals de distribució de
l’enllumenat, la il·luminància mínima serà de 5 lux.
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La relació entre la il·luminància màxima i la mínima a l’eix dels passos
principals serà menor de 40
L’enllumenat d’evacuació haurà de poder funcionar quant es produeixi una fallida
a la alimentació normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la
il·luminància prevista.
Enllumenat ambient o anti pànic
És la part de l’enllumenat de seguretat previst per evitar tot risc de pànic i
proporcionar una il·luminació ambient adequada que permeti als ocupants
identificar i accedir a les rutes de evacuació i identificar obstacles.
L’enllumenat ambient o antipànic ha de proporcionar una il·luminància horitzontal
mínima de 0.5 lux a tot l’espai considerat, des del terra fins una alçada de 1 m.
La relació entre la il·luminància màxima i la mínima en tot l’espai considerat
serà menor de 40.
L’enllumenat ambient o antipànic haurà de poder funcionar quant es produeixi una
fallida de la alimentació normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la
il·luminància prevista.
Llocs on s’haurà d’instal·lar enllumenat d’emergència.
És obligatori situar enllumenat de seguretat en les següents zones dels locals
de pública concurrència:
a) en tots els recintes on la ocupació sigui major de 100 persones.
b) els recorreguts generals d’evacuació de zones destinades a usos residencial o
hospitalari i els de zones destinades a qualsevol altre us que estigui prevista
la evacuació de més de 100 persones.
c) als lavabos generals de planta en edificis d’accés públic.
d) als estacionaments tancats i coberts per a més de 5 vehicles, inclosos els
passadissos i les escales que condueixin des de aquests fins l’exterior o fins
les zones generals de l’edifici.
e) als locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció.
f) a les sortides d’emergència i a les senyals de seguretat reglamentàries.
g) en tot canvi de direcció de la ruta d’evacuació.
h) a tota intersecció de passadissos amb les rutes d’evacuació
i) a l’exterior de l’edifici, a la

veinitat immediata a la sortida

j) prop(1) de les escales, de manera que cada tram d’escala rebi una il·luminació
directa.
k) prop(1) de cada canvi de nivell.
l) prop(1) de cada lloc de primers auxilis.
m) prop(1) de cada equip manual destinat a la prevenció i extinció d’incendis.
n) a les habitacions de distribució de la instal·lació d’enllumenat de las zones
indicades anteriorment
(1) Prop
significa
horitzontalment

a

una

distancia

inferior

a

2

metres,

mesurada

A les zones incloses als apartats m) y n), l’enllumenat de seguretat
proporcionarà una il·luminància mínima de 5 lux a nivell d’operació.
Només s’instal·larà enllumenat de seguretat per a zones d’alt risc a les zones
que ho requereixin, segons l’establert al punt 3.1.3
S’ha previst enllumenat d’emergència i senyalització, que indicarà permanentment
la situació de portes, passadissos i sortides del local durant tot el temps que
romanguin persones en el local.
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Els aparells d’emergència i senyalització estaran dotats d’una font pròpia
d’energia que estarà formada per acumuladors CADMI-NIQUEL ( sense necessitat de
manteniment ) de1 hora de durada, s’utilitzarà una xarxa exterior per la seva
càrrega.
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ACCIÓ CONTRA EL LLAMP

D’acord amb el CTE BD-SU-8, es disposarà de sistema de protecció contra el llamp
quan la freqüència esperada de impactes Ne sigui superior al risc admissible Na.

Al nostre cas, no serà necessari un sistema de protecció contra el llamp.
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INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
L’objecte és especificar les parts que composen la instal·lació de ventilació i
calefacció de l’edifici.
Reglamentació
Tota la instal·lació de climatització estarà d’acord amb el vigent "Reglament de
Instal·lacions Tèrmiques als Edificis”, les normes ASHRAE pel càlcul de les
càrregues de refrigeració de la instal·lació, i el CTE.
condicions de càlcul
COEFICIENT DE TRANSMISSIÓ TÈRMICA
El valor del coeficient de transmissió tèrmica de l’habitatge estarà d’acord amb
la normativa vigent d’aplicació i justificat al projecte bàsic.
Per a la construcció a realitzar s’utilitzaran materials d’alta qualitat per
aconseguir un bon aïllament tèrmic. A les zones existents, s’apliquen aïllaments
“in situ”.
CONDICIONS EXTERIORS
L’Edifici està situat a Tarragona situació a la que correspon
climàtica B3 segons el CTE-DB-HE.
Latitud:

una zona

40º 49’ aprox.

Altitud sobre el nivell del mar: 11 m. aprox.
Tª seca extrema per el règim de calefacció i nivell percentil:
Temperatura seca: 5,4 °C
Humitat relativa: 78 %
Coeficients per orientacions:
Per el càlcul de les càrregues calorífiques s’han tingut en compte un augment en
tant per cent en funció de la orientació del mur:
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Coeficients d’intermitència:
Per al tipus d’instal·lació i l’horari de funcionament es considerarà una
reducció nocturna, el coeficient d’intermitència es del 0,05.
Coeficients de simultaneïtat:
Per al tipus d’instal·lació i l’horari de funcionament, el coeficient
simultaneïtat del sistema de calefacció es del 75%.
Intensitat i direcció dels vents predominants:
Orientació nord i 3.09 km/h.
Temperatura del terreny:
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7ºC.
CONDICIONS INTERIORS
Per les dades de partida s’han tingut en compte les condicions de confort
establertes en el vigent REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS i
les seves Instruccions Tècniques, així com les recomanacions ASHRAE.
Tª seca o equivalent durant les estació hivernal:
Temperatura interior de disseny per el càlcul de la carrega calorífica: 22 ºC
Temperatura interior de disseny per el càlcul de la carrega frigorífica: 25 ºC
Humitats relatives corresponent a l’estació hivernal:
Humitat relativa interior de disseny per el càlcul de la carrega calorífica: 50 %
Toleràncies sobre tª i humitats
No s’han tingut en compte.
Variació de les condicions interiors al variar les exteriors:
S’han tingut en compte unes condicions exteriors que es donen a la gran part del
horari de funcionament per la qual cosa no s’han tingut en compte les possibles
variacions de les condicions exteriors.
Nivell de ventilació mecànica o infiltracions:
Les infiltracions corresponents a l’aire exterior de cada estança es realitzaran
de forma natural a través de les obertures existents, tot i considerant una
renovació del volum de les mateixes.
Nivell sonors adoptats:
El nivell sonor considerat

no serà més gran de 45dBA

la ITE 02.2.3.1.

Velocitats residuals del aire a les zones ocupades:
Les velocitat d’aire residual no superaran els valors límits establerts al
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als edificis i les Normes UNE d’aplicació,
garantint el ben estar dels ocupants de les diferents zones.
Temperatures locals adjacents
S’ha considerat
°C.

que la temperatura interior de locals no calefactats és de 15

215

istema de climatitzac
c
ció triat
Si
Pe
er al condi
icionament de les zon
nes s'util
litzaran le
es màquines
s que es de
escriuen a
co
ontinuació.
. Totes ell
les han de complir le
es exigènci
ies de rend
diment i es
stalvi
d'
'energia se
egons norme
es UNE, pel
l que fa a temperatur
ra dels loc
cals, efici
iència
de
els sisteme
es calorífi
ics i frigo
orífics, fr
raccionamen
nt de potèn
ncia, etc.
Pe
er a la cli
imatització
ó es dispos
sarà de 1 sistema co
ompost per bomba de calor
c
re
eversible amb
a
recuper
ració, el q
que ens per
rmet submin
nistrar fre
ed i calor de manera
si
imultània amb
a
un mate
eix equip d
de producci
ió.
L'
'equip cond
densador s'
'ubicaran a la cobert
ta .

es unitats interiors formada pe
er equips tipus
t
condu
ucte conduc
cte es trob
ben
Le
co
ol·locats en
e fals sos
stre
Ho
oraris, ocu
upació i ca
abals d'air
re exterior
r.
Ca
al, segons norma UNE-CR 1752, t
tenir en co
ompte tant l'aforamen
nt màxim i estimat a
ca
ada zona, com
c
la seva
a superfíci
ie i ús, a fi de calc
cular la ve
entilació necessària
n
en
n cada loca
al.
Am
mb això s'e
evita sobre
edimensiona
ar les inst
tal·lacions
s per a un ús molt li
imitat de
le
es mateixes
s, aconsegu
uint estalv
vis, no nom
més en l'ap
partat d'in
nversió en
in
nstal·lacio
ons, sinó també
t
en la
a seva expl
lotació red
duint costo
os de consu
um
d'
'energia pe
er un major
r rendiment
t dels equi
ips i de ma
anteniment en ser els
s recanvis
mé
és econòmic
cs.
Se
egons el Re
eglament d'
'Instal·lac
cions Tèrmi
iques en el
ls Edificis
s (RITE), en
e la seva
In
nstrucció Tècnica
T
IT.
.1.1.4.2.2 s'indica que
q
el caba
al necessar
ri de venti
ilació en
un
n local es projectés per compli
ir els crit
teris de ve
entilació i
indicats

216

El
ls quals re
eflecteixen
n que s'ado
optés la Ca
ategoria de
e IDA2 i en
n la filtra
ació
ad
dequada seg
gons la IT 1.1.4.2.4.
..
Ni
ivell de ve
entilació mecànica
m
o infiltraci
ions:
Le
es infiltra
acions corr
responents a l'aire exterior
e
de
e cada loca
al es refle
ecteixen
en
n els fulls
s de càlcul
l de l'anne
ex d'acord amb la ITE
E correspon
nent i la UNE
U
CR
17
752.
D'
'acord amb l'article 12 del RIT
TE, les ins
stal·lacion
ns tèrmique
es es disse
enyen i
ca
alculen, ex
xecutessin,
, mantindra
an i utilit
tzaran de manera
m
que es redueix
xi el
co
onsum d'ene
ergia conve
encional de
e les insta
al·lacions tèrmiques i, com a
co
onseqüència
a, les emis
ssions de g
gasos d'efe
ecte hivern
nacle i alt
tres contam
minants
at
tmosfèrics,
, mitjançan
nt la utili
ització de sistemes eficients
e
e
energèticam
ment, de
si
istemes que
e permetin la recuper
ració d'ene
ergia i la utilitzaci
ió de les energies
e
re
enovables i de les en
nergies res
siduals.
La
a introducc
ció / extra
acció d'air
re exterior
r de tot el
l local d'o
oficines es
s
re
ealitzarà, mitjançant
t sistema f
forçat. Al ser el cab
bal superio
o a 0,5 m3 / s, s'ha
co
onsiderat la
l recupera
ació de l'e
energia
Es
s col.locar
ra a cobert
ta un siste
ema de vent
tilació amb
b recuperad
dor de calo
or de
fl
luxes creua
ats KOSNER KRC-6, de 4032m3/h i rendiment
t del 84,8%
%.

DEP.

SAL
LA

SU
UPERFICIE
(m2)

VENTILA
ACION
(m3/
/h)

1

SALA A
ACTES

49,10

1170

2

SALA ARC

25,95

180
0

3

DISTRIBUI
IDOR PB

38,89

180
0

4

SALA REUN
NIONS 1

15,72

270
0

5

SALA TRE
EBALL 3

22,34

180
0

6

SALA TRE
EBALL 2

43,09

360
0

7

DISTRIBUI
IDOR P1

38,89

180
0

8

SALA REUN
NIONS 2

15,72

270
0

9

SALA TRE
EBALL 4

22,34

180
0

10

SALA SPO

39,70

630
0

11

DISTRIBUI
IDOR P2

26,48

90
0

TOTA
AL

338,22

3690,
,00

Ai
ixí mateix,
, s'ha de tenir
t
en co
ompte la in
ncorporació
ó de filtre
es per al circuit
c
d'
'impulsió d'aire
d
proc
cedent de l
l'exterior.
. Es compli
irà el que estableix IT
1.
.1.4.2.4. En
E particul
lar per al cas més ge
eneral de ODA-1,
O
els tipus de filtració
f
vi
indrà donat
t per:

217

En el nostre cas, per a un ODA-2 es disposaran filtres interiors F6 + F8
corresponents a un IDA-2.
circuits frigorífics
Els circuits frigorífics es realitzaran amb canonada de coure acabat mirall i
deshidratat amb qualitat i gruix de paret normalitzat i aptes per als fluids
frigorífics, complint normes UNE 37.153 / 83 i ASTM B88 / B280, soldats amb
corrent de nitrogen en sec, a baixa pressió , amb elèctrode d'estany plata,
subjectant mitjançant suports de tipus elàstic per evitar vibracions, facilitar
la dilatació i evitar ponts tèrmics (subjectats amb suports tipus Hilti model
Flamco o similar).
Per evitar les pèrdues d'energia i possibles condensacions, les canonades
s'aïllaran exteriorment amb escuma elastomèrica amb barrera de vapor de gruixos i
especificacions segons normativa RITE.
En els recorreguts per les zones descobertes exteriors de l'edifici, aquestes
canonades aniran protegides a l'interior de safates metàl·liques cegues amb tapa.
condensats
Es preveu la instal·lació de la xarxa d'evacuació de condensats amb tub de PVC
sense aïllar per a la recollida de condensats tant de les unitats exteriors i de
les unitats interiors.
Tota la recollida de condensats anirà conduïda fins a baixant pluvial o embornal
més proper i proveïda amb sifó inodor previ a aquesta connexió.
Ventilació
La zona de lavabos comptarà amb un sistema d'extracció d'aire que permeti la
renovació d'aire del recinte, mitjançant un extractor situat en fals sostre i de
cabal suficient.

Espacio

Densidad
de
ocupación
m²/persona

Calidad
de Aire
(RITE)

Aire
Ventilación
por
normativa
RITE
l/s/persona

Locales
servicio

--

--

--

Ratio
mínimo
caudal
térmico
para
vigas
frías s
l/s/m²
--

Aire
primario
l/s/m²
(debido a
ratio de
ocupación y
a nivel de
normativa)

Caudal Max
térmicos y
ventilación
l/s/m²

7,5

2

Sistema de Control dels Equips de Producció de Fred i Calor
Per al control del sistema de climatització, s'empraran
independents, un per cada maquina interior.

panells de control

D'aquesta manera i mitjançant les sondes de temperatura ubicades en una unitat,
es controlarà de manera independent la temperatura de cada zona.
Els equips condensadors seran a la seva vegada connectats al sistema centralitzat
per controlar cada sala.
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Xarxes de conductes
L'aire fred i calent que es produeix en una unitat terminal de tractament d'aire
s'ha de distribuir als diferents recintes o llocs que hagin de ser climatitzats.
Així mateix passarà amb els sistemes de ventilació i d'extracció d'aire.
Per a la distribució de l'aire de les diferents unitats de tractament d'aire i
elements de ventilació indicats amb cada un dels elements que componen la
instal·lació d'aire condicionat, s'ha previst la instal·lació de diverses xarxes
de conductes de les característiques següents.
Els conductes i accessoris de la xarxa d'impulsió d'aire disposaran d'un
aïllament tèrmic suficient perquè la pèrdua de calor no sigui superior al 4% de
la potència que transporten sempre que sigui suficient per evitar condensacions.
Per a la xarxa d'impulsió i retorn d'aire dels elements de ventilació dels locals
humits de les plantes, s'utilitzaran conductes circulares helicoïdals de xapa
galvanitzada, de classe B, amb juntes, unions i accessoris de tipus "METU" que
garanteixin altes prestacions d'estanqueïtat. Els conductes no estaran proveïts
d’aïllament.
Per a la xarxa de impulsió i retorn d’aire de les unitats interiors s’utilitzaran
conductes rectangulars de planxa de fibra de vidre d’alta densitat, tipus
CLIMAVER METAL NETO, de classe C, de 25 mm d’espessor amb revestiment exterior
d’alumini i interior a base d’un teixit de fils de vidre de color negre de gran
absorció acústica i resistència mecànica. La perfilaria d’alumini extrusionada es
col·locarà a les juntes longitudinals del conducte per a reforçar-les i segellarles. Les juntes i unions s’encolaran per aportar una major resistència i es
realitzarà un segellat exterior mitjançant cinta adhesiva per a garantir les
altes prestacions d’estanqueïtat.
Per a la connexió entre les xarxes de impulsió i retorn d’aire tractat i els
elements terminals de difusió s’utilitzaran conductes circulars flexibles aïllats
en manta de fibra de vidre, anima d’acer en espiral i recobriment en làmina
d’alumini reforçat.
Els conductes d’aire estaran dotats de les corresponents obertures d’accessos o
una secció de conductes desmuntables adjacent a cada element que necessiti
operacions de manteniment. Així mateix, les xarxes de conductes hauran d’estar
equipades amb obertura de servei, d’acord a lo indicat a la norma UNE-ENV 12097
per a permetre les operacions de neteja i desinfecció, per a ell, es col·locaran
registres als elements i a les conduccions horitzontals la distancia entre
registres no ha de ser major de 10 metres o presentar més de dos codes de 45°, i
segons lo indicat a la norma UNE 100.030.
De forma general els conductes d’aire es situaran en llocs que permetin
l’accessibilitat i inspecció dels seus accessoris, comportes i instruments de
regulació i mida. Als conductes no podran allotjar-se conduccions d’altres
instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per elles.
Els conductes estaran formats per materials que tinguin la suficient resistència
per a suportar els esforços deguts al seu pes, al moviment de l’aire, als propis
de la manipulació, així com a les vibracions que poden produir-se com a
conseqüència del seu treball. Els conductes no podran contenir substàncies o
materials solts, les superfícies internes seran llises i no contaminaran a l’aire
que circuli per elles a les condicions de treball.
Les canalitzacions d’aire i accessoris compliran l’establer a les normes UNE que
les siguin d’aplicació. En particular, els conductes de xapa metàl·lica compliran
amb les prescripcions de la norma UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506 “Conductes per al
transport d’aire.
Dimensions i toleràncies”, UNE 100.102 “Conductes de xapa metàl·lica. Espessors.
Unions. Reforços” i UNE-EN 12.236 “Ventilació d’edificis. Suports i suports a la
xarxa de conductes. Requisits de resistència”. Els conductes de fibra de vidre
compliran les prescripcions de la norma UNE-EN 13.403 “Ventilació d’edificis.
Conductes no metàl·lics.
Xarxa de conductes de planxes de material aïllant”.
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També els conductes compliran lo establert a la normativa de protecció contra
incendis CTE SI (Codi Tècnic de l’Edificació. Document Bàsic Seguretat en cas de
Incendi) que les sigui aplicable. Al nostre cas els conductes hauran de pertànyer
a la classe B-s3,d0 o altre classificació més favorable.
L’alineació dels conductes a les unions, els canvis de direcció o de secció i les
derivacions es realitzaran amb els corresponents accessoris o peces especials
normalitzades, centrant
els eixos de les canalitzacions amb els de les peces especials, conservant la
forma de la secció transversal i sense forçar els conductes.
Les unitats de tractament d’aire, les unitats terminals i les caixes de
ventilació i els ventiladors s’adaptaran a la xarxa de conductes mitjançant
connexions antivibradores. Els conductes flexibles hauran de complir amb la norma
UNE-EN 13180. La longitud dels conductes flexibles des d’una xarxa de conductes a
les unitats terminals a un valor màxim de 1,2 m, amb el fi de reduir les pèrdues
de pressió i a més a més, exigeix que aquests conductes se muntin totalment
estesos.
Al finalitzar els treballs de muntatge s’haurà de netejar perfectament de
qualsevol brutícia totes les xarxes de distribució de aire deixant-les en
perfecte estat de funcionament.
Per a evitar la proliferació del soroll en el muntatge de les instal·lacions de
climatització i ventilació, es tindrà en compta l’apartat 3.3 DB HR .
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Càlculs
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RESUMEN DE CARGAS TERMICAS

SALA
SALA ACTES
SALA ARC
DISTRIBUIDOR PB
SALA REUNIONS 1
SALA TREBALL 3
SALA TREBALL 2
DISTRIBUIDOR P1
SALA REUNIONS 2
SALA TREBALL 4
SALA SPO
DISTRIBUIDOR P2

SUPERFICIE
(m2)
49,10
25,95
38,89
15,72
22,34
43,09
38,89
15,72
22,34
39,70
26,48

VENTILACION
(m3/h)
1170
180
180
270
180
360
180
270
180
630
90

POTENCIA
FRIO (W)
14085
3065
3180
3192
3029
5751
2918
3086
3145
9653
2228

TOTAL

338,22

3690,00

53332,10
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UNIDAD INTERIOR
PEFY-P125VMAE
PEFY-P32VMAE
PEFY-P32VMAE
PEFY-P32VMAE
PEFY-P32VMAE
4 XPEFY-P20MAE
PEFY-P32VMAE
PEFY-P32VMAE
PEFY-P32VMAE
PEFY-P80VMAE
PEFY-P20VMAE

POTENCIA
MAQUINA (W)

MAQUINA

53332

PURY-P450YNMA
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227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240
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INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
Generalitats
La instal·lació de fontaneria prevista contempla les instal·lacions de:
Connexió a xarxa existent de subministrament d'aigua freda i calenta, fins
als diferents punts de consum, pròpies del local.
La instal·lació es connectarà a la xarxa exterior, que ha de garantir una
pressió de de 100 kPa en el consum d'aixetes comuns, si existís la
possibilitat de pressions d'entrada superiors a 500 kPa s'instal·larà una
vàlvula reguladora de pressió.
Xarxa interior d'aigua freda
Tota la distribució dels punts d'aigua es realitzarà d'acord amb els plànols
de distribució de canonada que s'acompanya i es realitzarà l'alimentació des
dels nuclis disponibles.
Tota la instal·lació interior serà de polipropilè.
La distribució interior es realitzarà passant els tubs engrapats per la paret
o per l'interior del fals sostre quan això sigui possible.
Es col·locaran vàlvules de tall general en els muntants principals, a
l'entrada de de cada local humit, segons s'indica en plànols.
Tots els tubs aniran aïllats amb camisa aïllant elastomèrica d'espessor segons
especificació del RITE o amb tub corrugat en els trams finals de connexió.
Qualsevol canvi haurà de ser acordat amb la direcció facultativa.
Xarxa interior aigua calenta
Tota la distribució dels punts d'aigua es realitzarà d'acord amb els plànols
de distribució de canonada que s'acompanya i es realitzarà l'alimentació des
dels nuclis disponibles.
Tota la instal·lació interior serà de polipropilè.
La distribució interior es realitzarà passant els tubs engrapats per la paret
o per l'interior del fals sostre quan això sigui possible.
Es col·locaran vàlvules de tall general en els muntants principals, a
l'entrada de cada local humit, segons s'indica en plànols.
Tots els tubs aniran aïllats amb camisa aïllant elastomèrica d'espessor segons
especificació del RITE o amb tub corrugat en els trams finals de connexió.
Qualsevol canvi haurà de ser acordat amb la direcció facultativa.
Es preveu una producció d’ACS mitjançant un termo elèctric de 50 litres ubicat
a la zona de aseos de cada planta
Com que els punts de consum mes allunyats no estan a mes de 15m, no es preveu
un sistema de recirculació d’aigua calenta.
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INSTAL·LACIÓ GENERAL
Clau de tall general
La clau de tall general de planta servirà per interrompre el subministrament
de la mateixa i estarà situada en una zona d'ús comú, accessible per a la seva
manipulació i assenyalada adequadament per permetre la seva identificació.
Tub d'alimentació
El traçat del tub d'alimentació ha de realitzar-se per zones d'ús comú. En cas
d'anar encastat han de disposar registres per a la inspecció i control de
fuites, almenys en els seus extrems en els canvis de direcció. Els conductes
d'escomesa d'aigua estaran encoquillats amb neoprè encintat.
Sectorització
Cada cambra humida tindrà els seus claus de tall en lloc visible i fàcilment
operables, col·locades a la part superior de la sala, marca ARC sèrie TEXAS
model 8201 STAR.
Cada aparell tindrà la seva clau de tall tipus esquadra i regulador de pressió
incorporat.
Separació respecte a altres instal·lacions
Serà d'aplicació i obligat compliment el que defineix l'apartat 3.4 de l'HS4
del DB de Salubritat, tal que, la xarxa de canonades d'aigua freda no es vegi
afectada per focus de calor i sempre per sota de qualsevol canalització o
element amb dispositius electrònics , xarxa de telecomunicacions, guardant en
paral·lel, almenys 30 cm de distància.
Senyalització
Les canonades d'aigua potable seran de color verd fosc o blau. En cas
contrari, quan es subministri aigua no apta per a consum, tota la xarxa,
canonades, aixetes i terminals estaran identificats com a tals de forma fàcil
i inequívoca.
Estalvi d'aigua
Les aixetes comptaran amb dispositius d'estalvi d'aigua com ara: Aixetes amb
airejadors, aixetes termostàtiques, amb sensors d'infrarojos, polsador
temporitzador i claus de regulació abans dels punts de consum.
Consideració de la instal·lació
Per a la posada en marxa del sistema es tindrà de tenir en consideració de
realitzar la prova d'estanquitat segons la norma UNE 100-151 / 1988.
Justificació de càlcul
consums unitaris
Cal tenir present que per evitar molèsties a totes aquelles persones que
utilitzen les instal·lacions, hi ha dimensionar la instal·lació de manera que
la velocitat de pas no provoqui vibracions ni sorolls molestos. Per tant,
s'han de prendre els següents valors com a màxims a l'hora de dimensionar la
instal·lació:
Col · lectors en zones no ocupades 2 m / s
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Muntants en patis d'instal·lacions 2 m / s
Ramals en fals sostre 1.5 m / s
Col · lectors en zones ocupades 1.5 m / s
Ramals en zones ocupades 1 m / s
Connexions a aparells 0.5 m / s (excepte fluxòmetres)

A l'interior de cada sala humida s'aplica el següent coeficient de
simultaneïtat entre els aparells:

k

1
n1

sent n el nombre de punts de consum.
El càlcul de l'escomesa general s'aplica el següent coeficient de
simultaneïtat entre nuclis:

k' 

19  N
10x( N  1)

sent N el nombre de nuclis.
S'atendrà al que estableix l'apartat 4.2 del DB salubritat HS 4
"Subministrament d'aigua" del CTE.Les comprovacions per als diàmetres
obtinguts prèviament per als trams més desfavorables, es faran en funció de la
pèrdua de càrrega que s'obtingui amb els mateixos, entenent com a circuit més
desfavorable, aquell que compti amb major pèrdua de pressió deguda tant al
fregament com a la seva alçada geomètrica, per al que utilitzarem la fórmula
de Hazen-Williams:

6.05  10 5
P  1.85 4.87  L  Q 1.85
C d
En què:
P pèrdua de càrrega en bar
Q cabal de la canonada en l / min
d diàmetre interior mitjà de la canonada en mm
C constant per al tipus de canonada (120 per a l'acer)
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L longitud equivalent en metres

Per a cada tram el dimensionat es farà segons:
a) El cabal màxim serà la suma dels cabals dels punts de consum que alimenta
aquest tram segons la taula 2.1 Secció HS 4 apartat 2.1.3 Condicions mínimes
de subministrament.
b) S'establiran coeficients de simultaneïtat
c) El cabal de càlcul serà el resultant d'aplicar al cabal màxim del tram el
coeficient de simultaneïtat.
d) Es prendrà com a velocitat de càlcul l'interval entre 0,50 i 2,00 m / s per
a canonades metàl·liques
e) el diàmetre del tram anirà en funció del cabal per la velocitat
La pressió en el punt de consum més desfavorable serà com a mínim de 100 kPa
per a aixetes comunes i de 150 kPa per fluxors i en qualsevol punt no superior
a 500 kPa.
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INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
La xarxa de sanejament proposada està dissenyada per a l'evacuació d'aigües
residuals generades pels serveis d'higiene.
Es considera un primer nivell de recollida d'aigües residuals formada per una
xarxa de canonades de PVC de petit diàmetre, que van des de la connexió de
cada equip, creuant la forja fins al nivell inferior i recollides
horitzontalment pel sostre de la planta inferior.
Descripció de la xarxa fecal
La xarxa d'aigua fecal té com a objectiu evacuar l'aigua bruta que prové dels
diferents elements sanitaris existents a l'edifici. Es realitza una evacuació
de l'acumulació, connectant els diferents elements segons zones i plantes i
mitjançant descensos i col·lectors evacuar les aigües de l'edifici. La
instal·lació es connectarà a la xarxa existent a la planta baixa.
Elements que formen les instal·lacions
Només s'utilitzaran els elements i les seves característiques definits a
l'apartat HS 5 del DB HS del CTE en l'apartat 3.3.
Ús de dimensions ...
Unidades de
desagüe UD
Tipo de aparato sanitario

Diámetro mínimo
sifón y derivación
individual [mm]

Uso
privado

Uso
público

Uso
privado

Uso
público

Lavabo

1

2

32

40

Bidé

2

3

32

40

Ducha

2

3

40

50

Bañera (con o sin ducha)

3

4

40

50

Con cisterna

4

5

100

100

Con fluxores

8

10

100

100

Pedestal

-

4

-

50

Suspendido

-

2

-

40

En batería

-

3.5

-

-

De cocina

3

6

40

50

De
laboratorio,
restaurante,
etc.

-

2

-

40

Lavadero

3

-

40

-

Vertedero

-

8

-

100

Fuente para beber

-

0.5

-
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Sumidero sifónico

1

3

40

50

Inodoros

Urinario

Fregadero
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Cuarto de baño
(lavabo, inodoro,
bañera y bidé)

Cuarto de aseo
(lavabo, inodoro y
ducha)

Lavavajillas

3

6

40

50

Lavadora

3

6

40

50

Inodoro con
cisterna

7

-

100

-

Inodoro con
fluxómetro

8

-

100

-

Inodoro con
cisterna

6

-

100

-

Inodoro con
fluxómetro

8

-

100

-

La xarxa de sanejament farà un recorregut el més continu possible, és a dir,
amb desnivell únic (mínim 1,5%), fins a la connexió del descens principal.
Com a característiques principals de la instal·lació ens trobem:
• Cada aparell ha de tenir sifó individual i accessible en tot moment.
• Les canonades penjades en lloses seran subjectades per suports adequats cada
1,5 m per evitar flexions.
• Els baixants existents estan folrats amb manta de fibra de vidre per evitar
el soroll
• Els baixants verticals existents són de fibrociment i han de ser
substituïts, seguint el protocol de seguretat.
Les taules proporcionades pel CTE-DB-HS s'han utilitzat com a criteri per als
càlculs de diàmetre del conducte
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No
ormativa tècnica
t
ge
eneral d’E
Edificació
ó

Juliol 2020
0

V
(BOE: 24/3/71): "Norrmas sobre reda
acción de proyeectos y dirección de obras de
El Decret 4662/1971 del Miinisterio de la Vivienda
edificación"", estableix quee en la memòria
a i en el plec dee prescripcions tècniques particulars de qualssevol projecte d'edificació
d
es
faci constarr expressamentt l'observança de
d les normas dde la presidenciia del gobierno i les del ministeerio de la vivien
nda sobre la
construcció
ó vigents.
És per això convenient que en la memòria figuri un parààgraf que faci al∙lusió a l'esmentat decret i esspecifiqui que en
e el projecte
s'han obserrvat les normess vigents aplicab
bles sobre consstrucció.
Així mateix,, en el plec de prescripcions
p
tè
ècniques particculars s'inclouràà una relació de
e les normes viggents aplicabless sobre
construcció
ó i es remarcaràà que en l'execu
ució de l'obra s''observaran less mateixes.
El marc norrmatiu actual de l’edificació ess basa en la Lleii d’Ordenació de
d l’Edificació, que
q es desplegaa amb el Codi tè
ècnic de
l’Edificació,, CTE, i es comp
plementa amb la resta de reglaaments i dispossicions d’àmbit estatal, autonòòmic i local. Tam
mbé, cal tenir
present quee, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE‐EN,
U
UNE, CEI,
C CEN.
Paral∙lelament, per garanttir les exigèncie
es de qualitat dee l’edificació, le
es característiqu
ues tècniques ddels productes, equips i
sistemes qu
ue s’incorporin amb caràcter permanent
p
als eedificis, hauran
n de dur el marccatge CE, de connformitat amb la Directiva
89/106/CEEE de productes de construcció
ó, i els Decrets i normes harmo
onitzades que la
a despleguen.
En aquest d
document d’aju
uda la normativva tècnica s’ha eestructurat en relació
r
als capíttols del projectee per facilitar la
a seva
aplicació. S’ordena en asp
pectes generals,, requisits geneerals de l’edifici,, sistemes constructius i, finalm
ment, documen
ntació
complemen
ntària del projeecte com la certtificació energèètica o el contro
ol de qualitat. S’’identifica en coolor negre la no
ormativa
d’àmbit esttatal, en color vermell
v
la norm
mativa de l’àmbiit català i en color blau es prev
veuen les possi bles ordenance
es i disposicionss
municipals..
Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter
c
genèriic i caldrà adequar‐la i completar‐la en cada pprojecte en fun
nció del seu
abast i delss usos previstoss.

Nota:
Color n
negre: legislació
ó d’àmbit estattal
Color g
granate: legisla
ació d’àmbit autonòmic
Color b
blau: legislació d’àmbit municipal
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No
ormativa tècnica
t
ge
eneral d’E
Edificació
ó

Normattiva tècnica genera
al d’Edificaació
Aspectes generals
Ley de Ordeenación de la Ediificación, LOE
Ley 38/19999 (BOE: 06/11/9
99),modificació: Ley 52/2002,(BOEE 31/12/02). Mod
dificada pels Pressupostos generalls de l’estat per a l’any 2003. art.
105 i la Leyy 8/2013 (BOE 27
7/6/2013)
Código Técn
nico de la Edificaación, CTE
RD 314/20006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006),
2
moodificat per RD 13
371/2007 (BOE 23
3/10/2007) i per RD 1675/2008 (B
BOE
18/10/20008), i les seves corrreccions d’errades (BOE 20/12/20007 i 25/01/2008
8)
Orden VIV
V 984/2009 (BOE 23/4/2009),
2
i la seva correcció d’eerrades (BOE 23/09/2009)
ècnic de l’Edificacció, en matèria d’’accessibilitat i no
o discriminació a persones amb diiscapacitat (BOE
RD 173/20010 pel qual es modifica el Codi Tè
11/03/20110)
3)
Ley 8/20133 (BOE 27/6/2013
Orden FOM
M/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/009/2013) amb co
orrecció d'erradess (BOE 08/11/20113)
Orden FOM
M/588/2017, pel la qual es modifiica el DB HE i el D
DB HS (BOE 23/06
6/2017)
RD 732/20019, de 20 de dessembre de 2019, pel que es modiffica el Codi Tècnicc de l’Edificació (B
BOE 27/12/2019)).
Desarrollo d
de la Directiva 89
9/106/CEE de pro
oductos de la connstrucción
RD 1630/11992 modificat peel RD 1328/1995. (marcatge CE deels productes, equ
uips i sistemes)
Normas parra la redacción de proyectos y dirrección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71))modificat pel RD
D 129/85 (BOE: 7//2/85)
bre el libro de Orrdenes y asistenccias en obras de eedificación
Normas sob
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71))

REQUISSITS BÀSICS DE QUALITA
AT DE L’EDIFFICACIÓ

Ús d
de l’edifici
Habitatge
Llei d
de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i corre
ecció errades (DO
OGC 7/2/2008)
Cond
dicions mínimes d’habitabilitat
d
de
els habitatges i laa cèdula d’habita
abilitat
D 1441/2012 (DOGC 2/11/2012).
2
Incorpora condicions dd’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant eleements comuns com
c
a l’interior
de l’habitatge.
Acred
ditació de determ
minats requisits prèviament
p
a l’innici de la construccció dels habitatg
ges
D 2882/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals perr iniciar les obress.

Llocs de treball
Dispo
osiciones mínimaas de seguridad y salud en los luggares de trabajo
RD 4486/1997, de 14 d’abril
d
(BOE: 24/0
04/97). Modifica i deroga alguns capítols
c
de la “Ordenanza de Seguuridad y Higiene en
e el trabajo”.
(O. 009/03/1971)
Proteección de la salud
d y la seguridad de
d los trabajadorres contra los riesgos relacionado
os con la exposiciión a campos ele
ectromagnéticos
RD 2299/2016, de 22 de
d julio (BOE: 29//7/2016)

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

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

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

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

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

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE‐0 Limitació del consum energètic
HE‐1 Condicions per al control de la demanda energètica
HE‐2 Condicions de les instal∙lacions tèrmiques
HE‐3 Condicions de les instal∙lacions d’il∙luminació
HE‐4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
HE‐5 Generació mínima d’energia elèctrica
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)
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

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

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis
Instal∙lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC‐MIE‐AEM‐1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors”
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)
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Instal∙lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

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

Instal∙lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals

Instal∙lacions de protecció contra el radó
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019).
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Instal∙lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Condicions de les instal∙lacions tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA SUSTENTACIÓ
SUBSISTEMA ENDERROCS
1 CONDICIONS GENERALS
1.1 Enderroc de cobertes
1.2 Arrencada de revestiments
1.3 Enderroc d’elements estructurals
1.4 Enderroc de tancaments i diversos
SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES
1 NETEJA DEL TERRENY
2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS
3 REBLERTS I TERRAPLENS
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
5 TRANSPORT DE TERRES
SISTEMA ESTRUCTURA
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS
1 FONAMENTACIÓ DIRECTA
1.1 Tipus d’elements
1.1.3 Lloses
1.1.4 Murs de contenció
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
1.1 Tipus d’elements
1.1.6 Bigues
1.2 Formigó armat
1.3 Encofrats
2 ESTRUCTURES D’ACER
3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA
3.1 Ceràmica
3.2 Blocs de morter de ciment
3.3 Blocs de morter d’argila alleugerida
3.4 Mamposteria
SISTEMA ENVOLVENT
SUBSISTEMA COBERTES
1 COBERTES PLANES
SUBSISTEMA FAÇANES
1 TANCAMENTS
1.2 Façanes de fàbrica
2 OBERTURES
2.1 Fusteries exteriors
2.1.2 Fusteries metàlꞏliques
2.1.4 Fusteries de vidre
2.2 Envidrament
2.2.1 Vidres plans
2.3 Proteccions solars
2.3.1 Persianes
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2.3.2 Tendals
SUBSISTEMA SOLERES
SUBSISTEMA DEFENSES
1 BARANES
2 REIXES
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
1.1 Pintures ignífugues intumescents
1.2 Morters
1.3 Plaques
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS
2.1 Rígids, semirígids i flexibles
2.2 Granulars o pulverulents i pastosos
3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
3.1 Imprimadors
3.2 Làmines
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA PARTICIONS
1 ENVANS
1.1 Envans de ceràmica
1.4 Envans de vidre
1.5 Envans prefabricats
1.5.2 Plaques de cartró-guix
3 FUSTERIES INTERIORS
3.1 Portes de fusta
3.2 Portes metàl.liques
SUBSISTEMA PAVIMENTS
1 CONTINUS
SUBSISTEMA CEL RAS
SUBSISTEMA REVESTIMENTS
1 ALICATATS
2 ARREBOSSATS
3 ENGUIXATS
4 APLACATS
5 PINTATS
6 ESTUCATS-ESGRAFIATS
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL
1 CALEFACCIÓ
1.1 Generació
1.2 Transport
1.3 Emissors
2 CLIMATITZACIÓ
2.1 Generació
2.2 Transport
2.3 Emissors
3 VENTILACIÓ
4 IL.LUMINACIÓ
4.1 Interior
4.2 Emergència
SUBSISTEMA SUMINISTRES
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1 AIGUA
1.1 Connexió a xarxa
1.2 Instalꞏlació interior
1.3 Rec
SUBSISTEMA EVACUACIÓ
1 LIQUIDS
1.1 Connexió a xarxa
1.2 Recollida d'aigües grises, negres i pluvials
1.3 Depuració
SUBSISTEMA TRANSPORT
1 ASCENSOR
SUBSISTEMA SEGURETAT
1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
SUBSISTEMA CONNEXIONS
1 ELECTRICITAT
1.1 Connexió a xarxa
1.2 Instalꞏlació comunitaria i interior
1.3 Posta a terra
2 TELECOMUNICACIONS
2.2 Telecomunicació per cable
2.3 Telefonia
SUBSISTEMA ENERGIES RENOVABLES I ALTA EFICIÈNCIA
2 SOLAR FOTOVOLTAICA
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES
1 APARELLS SANITARIS

267

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres
Directives europees que li siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb
les corresponents directives Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació
comprendrà, almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb
l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i
sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats
per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.
Sobre l’execució.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció,
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.
Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig,
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instalꞏlacions, així com les
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5
Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instalꞏlacions, parcial o
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación",
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA SUSTENTACIÓ
SUBSISTEMA ENDERROCS
1 CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc:
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció.
Enderroc per colꞏlapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta.
Enderroc per colꞏlapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat
respecte als confrontats. O per colꞏlapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i
materials combustibles.
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de colꞏlapse,
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 .
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993.
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987.
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
Components
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instalꞏlacions etc.
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell,
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o,
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs.
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides.
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàlꞏliques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa,
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva colꞏlocació es tindran en compte les següents condicions:
Els elements metàlꞏlics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i
marxapeu.
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius.
Execució
Condicions prèvies
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instalꞏlacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anulꞏlació d'instalꞏlacions, apuntalament
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc.
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents:
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits).
Anulꞏlació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.
Instalꞏlació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no
enderrocades.
Instalꞏlació de mesures de protecció colꞏlectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instalꞏlació de viseres
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instalꞏlació de xarxes o viseres de protecció per a
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales,
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instalꞏlació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular
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enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.).
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament.
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició.
Fases d’execució
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables;
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàlꞏlics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les
tensions.
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball.
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat,
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats.
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor
manual contra incendis.
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament
autoritzat per la D. F.
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre.
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus
efectes.
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments,
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i
protecció dels talls.
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es
disposi d'espai per a la seva instalꞏlació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc.
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que
indiqui la D.F.
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat.
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.
Control i acceptació
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a
enderrocar i no menys d’un control per planta.
Amidament i abonament
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació.
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments.
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...
1.1
Enderroc de cobertes
Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici.
Execució
Condicions prèvies

270

Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs.
Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos.
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions.
Fases d’execució
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues
descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos.
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F.
Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en general, abans de
l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan
s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el
forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es
suspendran prèviament, s'anulꞏlarà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscilꞏlació, es baixaran.
Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Les
plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A
més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser
manipulades pel personal que provingui d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs.
Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el
tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc.
Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel
carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els
envanets i els envanets de riosta.
Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants
oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la capa de
compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta,
els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials.
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades,
començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests
no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els
elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu
descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra banda s’han de
desmuntar a peces, s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin
sostres, aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d’enderroc a utilitzar.
1.2
Arrencada de revestiments
Arrencada de sostres, revestiments i paviments.
Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instalꞏlacions.
Fases d’execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior.
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament
s'instalꞏlaran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instalꞏlació com en totes les mesures de
protecció colꞏlectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs.
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general,
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per
l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es
recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels
treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F.,
en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà
auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense
compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència.
Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de
soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària
amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte
del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paralꞏlel a elles i
mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat.
1.3
Enderroc d’elements estructurals
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.
Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs.
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.
L’enderroc per colꞏlapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment
combustibles.
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L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix
nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada.
Fases d’execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de
planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals
que es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans
d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin
enderrocats. A mesura que avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es
desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat
s’enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i
4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves
cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà
penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics.
No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests
elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida
prèviament instalꞏlada per l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant
al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per
embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en
l'apartat corresponent dels enderrocs en general.
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ
estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i
en espiral per a les voltes a la catalana.
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs,
pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems.
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de
la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes.
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com
per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és
de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar,
tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcarlos bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i,
tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de caure.
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot
suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els
voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que
es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot
estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap
moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà
tot el conjunt simultàniament.
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal
estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocarà
l’entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les
biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems
estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa
precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents
de ser tallats.
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paralꞏleles a l'armadura principal de
manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per
una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més
del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació
d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser
tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral,
deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres
contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs.
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la utilització de martells
pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis
molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà
d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà
dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell
pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament.
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot
quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es
retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics,
elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F.
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al colꞏlector
general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament
es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme
l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-colꞏlector general. S'indicarà si han de ser recuperades
les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons.
Enderroc d'instalꞏlacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l’hora d'instalꞏlarlos, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap
element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de
forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn.
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries)
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació .
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Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles
obturacions.
Fases d’execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals.
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats,
...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix.
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona.
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.

1 NETEJA DEL TERRENY
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació de
la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular
definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Components
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals
Execució
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F.
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de
conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra
vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats
en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera
que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de
referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat
d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar
la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per
un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.
Amidament i abonament
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls
inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació.
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els
terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment.
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2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les
construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives.
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny.
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani,
garatges, dipòsits o altres utilitzacions.
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota
l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert.
Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones,
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002.
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75.
Components
Terres de préstec o pròpies.
Característiques tècniques mínimes
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació
segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar
esfondraments i perill per a les construccions annexes.
Control i acceptació
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.
Execució
Condicions prèvies
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els
desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de
talussos.
Fases d’execució
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la
D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de
zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per
prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.
Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics.
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 .
2
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m de terreny.
Amidament i abonament
3
m realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació.
3
m realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació.
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T.
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida
al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades.
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir
amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional,
sense increment de cost.
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instalꞏlacions, subministrament i
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les
seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els
entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu.
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat
portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a
totes les excavacions.
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial
de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació.
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de
terreny.
3 REBLERTS I TERRAPLENS
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys
o es porten a terme obres similars.
Les diferents capes o zones que els componen són:
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny.
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació.
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm.
Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989.
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75
Components
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.
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Control i acceptació.
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor.
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3.
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres.
Execució
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1.
A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles,
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran
de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui
autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat
excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C,
punt 7.3.2.
Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics.
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2
2
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m
Amidament i abonament
3
m realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de
formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà
la càrrega, compactació i transport.
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació,
anivellació i cànon de préstec corresponent.
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del
terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i,
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels
sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost.
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la
resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.
Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones,
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002.
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985,
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986.
Components
Apuntalaments amb taulons i puntals colꞏlocats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació.
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc.
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc.
Control i acceptació.
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor.
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3.
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres.
Execució
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i
les ordres de la D.F.
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3.
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació.
Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics.
Amidament i abonament
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar
l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús,
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dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol
distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment
d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instalꞏlacions,
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions
elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a
pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les
definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu.
5 TRANSPORT DE TERRES
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991.
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996.
Components
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%.
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
Execució
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins
a dipòsit autoritzat.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
Amidament i abonament
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament
ni de manteniment de l'abocador.
SISTEMA ESTRUCTURA
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments
1 FONAMENTACIÓ DIRECTA
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes
com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de
l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus
principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i
lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1.
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985.
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96.
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000.
1.1 Tipus d’elements
1.1.1 Sabates Contínues
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o pilars verticals de càrrega,
tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres homogenis d’estratigrafia sensiblement
horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits
uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2.
Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques
i mecàniques indicades a la D.T.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots
Execució
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Condicions prèvies
Localització i traçat de les instalꞏlacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar.
Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3.
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la rasa. En murs amb buits de
passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els valors límit estables, la sabata serà passant, en cas contrari
s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems
lliures dels murs.
Fases d’execució
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà tal, que el terreny
subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i gelades.
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixin irregularitats.
Colꞏlocació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es colꞏloquin en el fons de les sabates, es donaran suport
sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàlꞏliques que després del formigonat quedin en
contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de
35 cm, si són de formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i laterals no
distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat
inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient colꞏlocar també separadors a la part vertical
de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons.
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. En
sabates contínues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts
situats en els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el fons de l'excavació estigui inundat o gelat.
Control i acceptació
L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta.
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases.
Colꞏlocació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm).
Amidament i abonament
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i
elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva colꞏlocació i retirada.
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, colꞏlocació i despunts.
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o
dosificació especificats.
3
m de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dossatge
especificats, posat en obra.
1.1.2 Sabates aïllades.
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents a estructures
d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal.
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i
armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1
Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques
i mecàniques indicades a la D.T.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots
Execució
Condicions prèvies
Localització i traçat de les instalꞏlacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar.
S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin,
per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del fonament.
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.
Fases d’execució
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els
engraellats o armadures que es colꞏloquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin
d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàlꞏliques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del
terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en
massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les
distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50
cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient colꞏlocar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a
evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la
profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada.
Amidament i abonament
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements
auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva colꞏlocació i retirada.
Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, colꞏlocació i despunts.
3
m de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació
especificades.
3
m de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja del tipus d'acer
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació
especificades, posat en obra.
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1.1.3 Lloses
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el terreny que rep les
càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. A la D.T. s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. Són també
fonamentacions realitzades mitjançant plaques horitzontals de formigó armat, les dimensions del qual en planta són molt grans
comparades amb el seu espessor, sota suports i murs pertanyents a estructures d'edificació, segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.5.
Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques
i mecàniques indicades a la D.T.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó,aigua i llots
Execució
Condicions prèvies
Localització i traçat de les instalꞏlacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar.
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.
Condicions de disseny
Ha de procurar-se que la planta de les lloses sigui bastant regular, evitant entrants, angles aguts, etc., per a les solꞏlicitacions anòmales
que puguin donar lloc. És convenient que les llums entre pilars no siguin molt diferents i que les càrregues no variïn en més del 50% d’uns
pilars a uns altres. Si en un edifici hi ha zones desigualment carregades o les lloses han de tenir gran longitud, han de separar-se
mitjançant juntes. Quan la llosa queda sota el nivell freàtic es combina normalment amb murs pantalla per a crear un recinte estanc. En
casos de terrenys molt tous de gran espessor, la llosa pot combinar-se amb pilotis flotants per a reduir els assentaments. Excepte estudi
especial, no es realitzaran buits en les lloses de fonamentació, evitant-se les conduccions enterrades sota la mateixa.
Fases d’execució
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de neteja de 10 a 20 cm, sobre la qual es disposaran
les armadures amb els corresponents separadors de morter. El curat del formigó de neteja es perllongarà durant 72 hores.
Colꞏlocació de les armadures i formigonat. El cantell mínim en la vora dels elements de fonamentació de formigó armat no serà inferior a
25 cm. L'armadura colꞏlocada a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran
de 50 Ø o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 Ø o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior, segons
l'article 66.2 de la Instrucción EHE. El formigonat es realitzarà, si pot ser, sense interrupcions que puguin donar lloc a plànols de debilitat.
En cas necessari, les juntes de treball han de situar-se en zones llunyanes als pilars, on menors siguin els esforços tallants. En lloses de
gran cantell es controlarà la calor d'hidratació del ciment, ja que pot donar lloc a fissures i guerxament de la llosa.
Control i acceptació
La unitat i freqüència d’inspecció serà de dues vegades per cada 1000m² . Comprovació de cotes entre eixos de suports i murs. Separació
de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm) i distància entre juntes de retracció no major de 16m, al formigonat continu de les
lloses.
Amidament i abonament
3
m executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la colꞏlocació del formigó, armats i formació de junts.
kg d'acer muntat. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, colꞏlocació i despunts.
3
m de formigó en massa o per a armar. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificades,
posat a l’obra.
3
m de formigó armat. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot
retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació
especificats, posat en obra.
1.1.4 Murs de Contenció
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny amb una pendent de transició
superior a la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions admisibles les corresponents
empentes laterals. Els murs podran ser de formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6.
Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques
i mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i tipus de drenatge.
Característiques tècniques mínimes
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o poliester) i productes de sellat
segons el CTE DB HS1,punt 2.1.
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de colꞏlocar una capa filtrant o arids de reblert o una capa drenant.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Membrana impermeabilitzant
i juntes: perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó i llots.
Execució
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma contínua. Un cop acabada l'execució
dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat
s’executarà segons previsions de la D.T.
Condicions prèvies
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que atravessin el mur ho faran en direcció
normal al fust, colꞏlocant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es solꞏlicitarà a la D.F. el
corresponent permís i un estudi de reforç d’armadures. La profunditat de recolçament de la fonamentació respecte a la superficie no haura
de ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es comprobarà la transmitancia tèrmica máxima exigida al mur per formar
part de la envolvent térmica segons el CTE DB HE1.
Fases d’execució
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor.
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal manera que els
recobriments de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si el
trasdossat es formigona contra el terreny.
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Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per tongades de ≤ 50cm d’espessor,
no major que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les armadures. En general,
es realitzarà el formigonat del mur en una jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície
fins deixar els àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament al formigonat.
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes verticals per disminuïr els moviments
reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies màximes de 7,50m.
S’executaran disposant materials selladors adequats que s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà
de 2-3 cm d’espessor.
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe que no produeixi rentat o a
través d’un material que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció EHE.
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la superfície o, si es requereix una
altra impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1.
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o vorera impermeable sobre el
reomplert, l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigües
pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats del mur.
Control i acceptació
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur.
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases.
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Colꞏlocació de membrana adherida. Prolongació
de la membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del mur.
Conservació fins a la recepció de les obres.No es colꞏlocaran càrregues, ni circularan vehicles en les proximitats del trasdossat del mur.
S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paralꞏleles al mateix.
Amidament i abonament
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per impermeabilització de juntes, la
impermeabilització superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la colꞏlocació i retirada.
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de
neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal
d'executar els acabats indicats a la D.T.
Kg d’acer de les armadures realment colꞏlocats, inclosa la seva posada a l'obra.
1.1.5 Murs pantalles
Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i allargades, sense necessitat
d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó armat, constituint una estructura contínua capaç de resistir empentes laterals del
terreny i càrregues verticals, alhora, segons el CTE DB SE-C, punt 6.
Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques
i mecàniques indicades a la D.T,murets guia, d’ample igual o major a 25cm, segons D.T. ,panells prefabricats i els llots.
Execució
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es realitzarà de forma contínua.
Un cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de
lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions de la D.T.
Condicions prèvies
Informe geotècnic. Totes les conduccions aèries que afecten a la zona de treball hauran de ser desviades abans de procedir als treballs
de perforació. Abans de procedir a la perforació per a l’execució de la pantalla, hauran de ser eliminats o modificats tots els elements
enterrats (canalitzacions, arrels o restes de fonamentacions) que afectin a l’àrea de treball, no només els que interfereixin directament,
sinó també aquells que per la seva proximitat puguin afectar a l’estabilitat del terreny durant el procés d’execució de la pantalla. Quan
l’excavació es produeix sota el nivell freàtic, s’haurà de preveure una impermeabilització de mes, segons CTE DB HS 1.
Fases d’execució
L’execució de la pantalla es farà mitjançant panells independents en el pla previst a la D.T., quedant travats entre si mijtançant juntes de
formigonat vertical formant una estructura continua que inclogui les operacions de: execució de murets guia, perforació de rases,
colꞏlocació d’encofrat de juntes entre panells, colꞏlocació d’armadures, formigonat de panells, extracció d’encofrats de juntes, demolició
dels caps de panells, execució de la biga de travada dels panells, colꞏlocació dels panells prefabricats si és el cas i retirada d’equips i
neteja.
Replanteig de la pantalla. A partir de l’eix de replanteig, es fixaran els límits de la pantalla i es construiran, en primer lloc, uns murets amb
separador igual a l’espessor de la pantalla més 5cm. Aquests murets, que no només serveixen de guia a la maquinària d’exacavació, sinó
que també colꞏlaboren a l’estabilitat del terreny, tindran una amplada mínima de 25 cm i una alçada no inferior a 70 cm, i aniran
convenientment armats. Sobre els murets guia s’acotarà la longitud de cada panell i es fixaran les cotes del fons de l’excavació i de les
rasants de formigó i de les armadures.
Colꞏlocació de l’encofrat de juntes entre panells. Abans de precedir al formigonat, es colꞏlocaran a la rasa els elements que vagin a
modelar les juntes laterals d’unió entre dos panells consecutius, els quals la seva missió és la d’assegurar la continuïtat geomètrica de
l’excavació i de la pantalla de formigó armat. Els elements es colꞏlocaran en posició vertical i adequadament fixats o empotrats al fons; la
seva amplada serà igual a l’espessor de la pantalla.
Colꞏlocació de les armadures. Les armadures es construiran al taller formant un conjunt solidari, anomenat gàbia, de la mateixa longitud,
en horitzontal, que la del panell. Les gàbies hauran de portar rigiditzadors i estar soldades en els punts precisos per evitar la seva
deformació durant el transport, hissat i colꞏlocació de la rasa. La separació mínima entre barres verticals i horitzontals serà de 10 cm i el
recobriment de 7 cm. Hauran de preveure’s armadures d’espera per l’enllaç amb la biga de travada.
Formigonat de panells. El formigonat de panells s’efectuarà sempre mitjançant tuberia de Ømínim de 15 cm. El formigonat es farà de
manera contínua. Quan la longitud del panell sigui superior a 6 m, s’utilitzaran dues tuberies de formigonat, abocant el formigó
simultàniament. La cota final de fomrigonat sobrepassarà a a la teòrica com a mínim 30 cm. Aquest excés de formigó serà enderrocat
abans de construir la biga de travada dels panells.
Extracció d’encofrat de juntes, en cas necessari. L’extracció dels encofrats s’executarà amb la deguda precaució per no malmetre el
formigó del panell, sense cops, vibracions ni altres sistemes dinàmics que puguin resultar perjudicials.
Amidament i abonament
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3

m de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, formació de murs
guia, llots, esgotaments i transport de materials extrets a dipòsit autoritzat, a qualsevol distància, i tots els materials i operacions que
calguin segons criteri de la D.F., per a l‘execució dels treballs.
3
m de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de
neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal
d'executar els acabats indicats a la D.T.
Kg d’acer de les armadures realment colꞏlocats, inclosa la seva posada a l'obra.
m² de pantalla, mesura de la superfície de pantalla segons dimensions presses a l’obra.
3
m de biges de travada.
ml d’anclatges.
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i
la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals,
amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1.
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE.
RD 642/2002.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985.
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96.
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980.
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831
1.1 Tipus d’elements
1.1.1 Forjats
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements resistents o nervis
que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert
de carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma solidària.
Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb nervis de formigó armat, flectint essencialment en una direcció, el
cantell del qual no excedeix de 50 cm, la llum de cada tram no excedeix de 10 m i la separació entre nervis és menor de 100cm.
Forjats reticulars, estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides amb nervis de formigó armat en dos direccions
perpendiculars entre si, que no posseeixen, en general, bigues per a transmetre les càrregues als suports i descansen directament sobre
suports amb o sense capitell. La separació entre eixos de nervis no serà major de 100 cm i l'espessor de la capa superior no serà inferior
a 5cm, disposant-se en la mateixa una armadura de repartiment en malla.
Components
Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, per a armar.
Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció d’alleugeriment o resistent.
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats a la D.T., abocat en obra per a farciment de nervis i formant llosa
superior (capa de compressió).
Armadura colꞏlocada en obra.
Característiques tècniques mínimes
En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica estarà disposada en tota la seva longitud. L'armadura complementària inferior
podrà anar disposada solament en part de la seva longitud. Les peces d’entrebigat poden ser de ceràmica o formigó, poliestirè expandit i
altres materials suficientment rígids que no produeixin danys al formigó ni a les armadures. En peces resistents, la resistència
característica a compressió no serà menor que la resistència de D.T. del formigó d'obra amb que s'executi el forjat. La grandària màxima
de l'àrid no serà major que 20 mm. No s'utilitzaran filferros llisos com a armadures passives, excepte com a components de malles
electrosoldades i en elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Control i acceptació
Es complirà que tota peça d’entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega característica d’ 1kN, repartida uniformement en una placa de
200x75x25 mm, situada en la zona més desfavorable de la peça i el seu comportament davant el foc segons DB SI-Annex C. Formigó
Armat. En cada subministrament que arribi a l'obra d'element resistents i peces d’entrebigat es realitzaran les comprovacions que els
elements i peces estan legalment fabricats i comercialitzats. Segell CIETAN en biguetes. Identificació de cada bigueta o llosa alveolar amb
la identificació del fabricant i el tipus d'element. Que les biguetes no presentin danys. Es prendran les precaucions necessàries en
ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.
Execució
Condicions prèvies
L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per cada fabricant, de manera que les tensions
a les quals són sotmeses es trobin dintre dels límits acceptables, emmagatzemant-se en la seva posició normal de treball, sobre suports
que evitin el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui deteriorar. En els plànols de forjat es consignarà si les
biguetes requereixen o no apuntalament i, si s’escau, la separació màxima entre corretges.
Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, per la D.T. i l'execució de forjats unidireccionals de formigó armat o
pretensat, havent de complir, en el que no s'oposi a això, els preceptes d’Instrucció EHE.
Fases d’execució

280

Estintolaments. Es disposaran llates d’empostissat de repartiment per al suport dels puntals. Si les llates d’empostissat de repartiment
descansen directament sobre el terreny, caldrà assegurar-se que no es puguin assentar en ell. En els puntals es colꞏlocaran traves en
dues direccions, per a aconseguir un apuntalament capaç de resistir els esforços horitzontals que puguin produir-se durant el muntatge
dels forjats. En cas de forjats de pes propi major que 3 kN/m² o quan l'altura dels puntals sigui major que 3 m, es realitzarà un estudi
detallat de les fixacions. Les llates d’empostissat es colꞏlocaran a les distàncies indicades en D.T. En els forjats de biguetes armades es
colꞏlocaran les fixacions anivellades amb els suports i sobre d’ells es colꞏlocaran les biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i taulers es
determinarà en funció de l'apuntalament. Els taulers duran marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels taulers seran estanques, en
funció de la consistència del formigó i forma de compactació. S'unirà l'encofrat a l'apuntalament, impedint tot moviment lateral o fins i tot
cap amunt (aixecament),durant el formigonat. Es fixaran els tascons i, si s’escau, es tibaran els tirants.
Replanteig de la planta de forjat. Colꞏlocació de les peces de forjat. S'hissaran les biguetes des del lloc d'emmagatzematge fins al seu lloc
d'ubicació, agafades de dos o més punts, seguint les instruccions indicades per cada fabricant per a la manipulació, a mà o amb grua. Es
colꞏlocaran les biguetes en obra donades sobre murs i/o encofrat, colꞏlocant-se posteriorment les peces d’entrebigat, paralꞏleles, des de la
planta inferior, utilitzant-se revoltons cecs i estintolant segons el que es disposa en l’apartat de càlcul. Si alguna resultés danyada afectant
a la seva capacitat portant serà rebutjada. En els forjats no reticulars, la bigueta quedarà encastada a la biga, abans de formigonar.
Finalitzada aquesta fase, s'ajustaran els puntals i es procedirà a la colꞏlocació dels revoltons, els quals no invadiran les zones de
massissat o del cos de bigues o suports. Es disposaran els passatubs i s’encofraran els buits per a instalꞏlacions. En les volades es
realitzaran els oportuns ressalts, motllures i goterons, que es detallin a la D.T.; així mateix es deixaran els buits precisos per a xemeneies,
conductes de ventilació, passos de canalitzacions, etc... especialment en el cas d'encofrats per a formigó vist. S'encofraran les parts
massisses al costat dels suports.
Colꞏlocació de les armadures. L'armadura de negatius es colꞏlocarà preferentment sobre l'armadura de repartiment, a la que es fixarà per
a que mantingui la seva posició.
Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d’entrebigat. Es procedirà a l'abocament i compactació del formigó. El formigonat dels nervis i
de la llosa superior es realitzarà simultàniament. Per bigues planes el formigonat es realitzarà després de la colꞏlocació de les armadures
de negatius, essent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas de forjats recolçats el formigonat de la biga serà anterior
a la colꞏlocació del forjat i en cas de forjats semiencastats després de la colꞏlocació del forjat. El formigó colꞏlocat no presentarà
disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt del forjat no quedarà disminuïda en cap punt per la introducció
d'elements de l'encofrat ni altres. Les juntes de formigonat perpendiculars a les biguetes haurien de disposar-se a una distància de suport
no menor que 1/5 de la llum, més enllà de la secció on acaben les armadures per a moments negatius. Les juntes de formigonat
paralꞏleles a les mateixes és aconsellable situar-les sobre l'eix dels revoltons i mai sobre els nervis. La compactació del formigó es farà
amb vibrador, controlant la durada, distància, profunditat i forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. S'anivellarà la capa de compressió,
es guarirà el formigó i es mantindran les precaucions per al seu posterior enduriment.
Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es treuran ni retiraran puntals de forma sobtada i sense prèvia autorització de
la D.F. i s’adoptaran precaucions per a impedir l'impacte dels encofrats sobre el forjat.
Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant.
Control i acceptació
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols : Nivells i replanteig, Encofrat, Col.locació de peces del
forjat i armadures, Abocat i compactació del formigó, Juntes, Curat del formigó, Desencofrat, Comprovació de fletxes, contrafletxes i
toleràncies.
Amidament i abonament
m² realment executats, descomptant forats de superfície més grans 1 m² .
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació d'elements
resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instalꞏlacions i les previsions d'ancoratges
per a altres fàbriques, segons previsions del D.T. o instruccions de la D.F.
1.1.2 Escales i rampes
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons.
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat.
Components
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T.
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T.
Execució
L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en compliment de la normativa vigent. Les rampes
per a minusvàlids, compliran la normativa vigent. S'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que
configuren les rampes i escales.
Amidament i abonament
3
m totalment acabats d’escales i rampes, a nivell estructural, incloent en el preu tots els materials, accessoris i treballs necessaris per a la
seva construcció.
1.1.3 Elements prefabricats
Conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra només es realitzarà el
muntatge.
Components
Pilars, Jàsseres, Bigues triangulars, Grades i Escales
Execució
Condicions prèvies
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i D.F. i s’executarà per personal especialitzat. El
contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.F. el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. Si el
muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació de la D.F., el
programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit.
Fases d’execució
Preparació de la zona de treball.
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Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament. Les peces no han de tenir superfícies rentades, arestes escantonades,
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.
Replanteig i marcat dels eixos.
Colꞏlocació i fixació provisional de la peça. Les peces han de quedar recolzades sobre l’estructura de suport.
Aplomat i anivellació definitius. La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada. Així com perfectament segellada dels junts entre
peça i peça. El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la D.T. La llargària de l'encastament ha de ser
com a mínim l'especificada a la D.T. La peça ha d'estar colꞏlocada en la posició i nivell previstos a la D.T. La colꞏlocació de la peça s'ha de
realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.
Amidament i abonament
3
m de formigó
kg d'acer en elements estructurals prefabricats, pilars, jàsseres, encavallades, etc., incloent en els preus d'ambdues partides tots els
materials, operacions necessàries per a la posada a l'obra, operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament (grues, bastides,
etc.), així com totes les armadures, instalꞏlacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en la seva fabricació.
El transport de fàbrica a peu d’obra també esta inclòs en l’amidament.
1.1.4 Juntes de dilatació
Són els dispositius que enllacen discontinuïtats dels elements estructurals, per a facilitar la seva lliure dilatació, de manera que permetin
els moviments per canvis de temperatura, assentaments diferencials i/o deformacions reològiques.
Execució
El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el D.T. o el que indiqui la D.F. El junt es muntarà seguint les instruccions del
fabricant.
Amidament i abonament
ml colꞏlocats, inclòs en el preu els materials i treballs necessaris per a la seva colꞏlocació
1.1.5 Pilars
Elements de directriu recta i secció rectangular, quadrada, poligonal o circular, de formigó armat, corresponent a l’estructura de l’edifici,
que transmeten les càrregues al fonament.
Components
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T.
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T.
Control i acceptació
Es colꞏlocaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions
necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.
Execució
Condicions prèvies
Dimensió mínima de pilar de formigó armat 25 cm, segons l'article 55 de la Instrucció EHE, o de 30 cm, en zona sísmica amb acceleració
sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la gravetat, per a estructures de ductilitat molt alta, segons la norma NCSE02. Es compliran les quanties mínimes i màximes, establertes per limitacions mecàniques, i les quanties mínimes, per motius tèrmics i
reològics. S'estableixen quanties màximes per a aconseguir un correcte formigonat de l'element i per consideracions de protecció contra
incendis. L'armadura principal estarà formada, almenys, per quatre barres, en el cas de seccions rectangulars i per sis, en el cas de
seccions circulars. La separació màxima entre armadures longitudinals serà de 35 cm. El diàmetre mínim de l'armadura longitudinal serà
de 12 mm. Les barres aniran subjectes per cèrcols o estreps amb les separacions màximes i diàmetres mínims de l'armadura transversal
que s'indiquen en l'article 42.3.1 de la Instrucció EHE. Si la separació entre les armadures longitudinals és ≤ 15 cm, aquestes poden
travar-se alternativament. El Øestrep ha de ser < 1/4 Ø de la barra longitudinal més gruixuda. La separació entre estreps haurà de ser ≤ a
15 vegades Ø de la barra longitudinal més fina. En zona sísmica, el nombre mínim de barres longitudinals en cada cara del suport serà de
tres i la seva separació màxima de 15 cm. Els estreps estaran separats, amb separació màxima i Ø mínim dels estreps segons la Norma
NCSE-02.
Fases d’execució
Replanteig. Plànol de replanteig dels pilars, amb els eixos marcats, indicant els que es redueixen a eix i els que mantenen cara o cares
fixes, senyalant-les.
Colꞏlocació de l'armat. Colꞏlocació i aplomat de l'armadura del suport; en cas de reduir la seva secció es grifarà la part corresponent a
l'espera de l'armadura, encavalcant-se la següent i lligant-se ambdues. Es colꞏlocaran separadors amb distàncies màximes de 100 d o 200
cm; sent d, el Ø armadura a la que s'acobli el separador. A més, es disposaran, almenys, tres plànols de separadors per tram, acoblats als
cèrcols o estreps.
Encofrat. Poden ser de fusta, cartró, plàstic o metàlꞏlics, evitant-se el metàlꞏlic en temps freds i els de color negre en temps assolellat. Es
colꞏlocaran donant la forma requerida al suport i cuidant l'estanquitat de la junta. Els de fusta s'humitejaran lleugerament, per a no
deformar-los, abans d'abocar el formigó. En la colꞏlocació de les plaques metàlꞏliques d'encofrat i posterior abocament de formigó,
s'evitarà la disgregació del mateix, picant-se o vibrant-se sobre les parets de l'encofrat. Tindran fàcil desencofrat, no utilitzant-se gas-oil,
grasses o similars. Encofrat, aplomat i apuntalat del mateix, formigonant-se a continuació el suport.
Formigonat i curat. El formigó colꞏlocat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà
disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Es dipositarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat,
tolves,... Es vibrarà i curarà sense que es produeixin moviments a les armadures. Acabat el formigonat es comprovarà novament
l’aplomat.
Desencofrat. Els pilars presentaran les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant triada.
Control i acceptació
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Replanteig, Colꞏlocació d'armadures, Encofrat i
Desencofrat.
Verificació
Verificació de l'aplomat de suports de la planta. Verificació de l'aplomat de suports en l'altura de l'edifici construïda.
Amidament i abonament
ml de suport de formigó armat.
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Completament acabat, de secció i altura especificades, de formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., de la quantia del
tipus acer especificada, incloent encofrat, elaboració, desencofrat i curat, segons Instrucció EHE.
3
m de formigó armat per a pilars.
1.1.6 Bigues
Elements estructurals, plans o de cantell, de directriu recta i secció rectangular que salven una determinada llum, suportant càrregues
principals de flexió.
Components
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T.
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T.
Control i acceptació
Es colꞏlocaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions
necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.
Execució
Condicions prèvies
Passat de nivells a pilars sobre la planta i abans d'encofrar, verificar la distància vertical entre els traços de nivell de dues plantes
consecutives, i entre els traços de la mateixa planta.
Condicions de disseny. La disposició de les armadures, així com l'ancoratge i encavalcaments de les armadures, s'ajustarà a les
prescripcions de la Instrucció EHE i de la norma NCSE-02. En zona sísmica, amb acceleració sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent
g l'acceleració de la gravetat, no es podran utilitzar bigues planes, segons l'article 4.4.2 de la norma NCSE-02.
Fases d’execució
L'organització dels treballs necessaris per a l'execució de les bigues és la mateixa per a bigues planes i de cantell. En el cas de bigues
planes el formigonat es realitzarà després de la colꞏlocació de les armadures de negatius, sent necessari el muntatge del forjat. Per bigues
de cantell en cas de forjats recolzats el formigonat de la biga serà anterior a la colꞏlocació del forjat i en cas de forjats semiencastats
després de la colꞏlocació del forjat.
Encofrat. Els fons de les bigues quedaran horitzontals i les cares laterals, verticals, formant angles rectes.
Colꞏlocació de l'armat. Encofrada la biga, previ al formigonat, es colꞏlocaran les armadures longitudinals principals de tracció i compressió,
i les transversals o cèrcols segons la separació entre si obtinguda. S'utilitzaran falques separadores i elements de suspensió de les
armadures per a obtenir el recobriment adequat i posició correcta de negatius en les bigues. Es colꞏlocaran separadors amb distàncies
màximes de 100 cm.
Formigonat i curat. El formigó colꞏlocat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà
disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. S’abocarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat,
tremuges, etc. La compactació es realitzarà per vibrat. El vibrat es realitzarà de forma, que el seu efecte s'estengui homogèniament per
tota la massa. Es vibrarà i guarirà sense que es produeixin moviments de les armadures.
Desencofrat.
Control i acceptació
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Nivells i replanteig, Encofrat, Colꞏlocació de peces de
forjat, Colꞏlocació d'armadures i Desencofrat.
Verificació
Comprobar fletxes i contrafletxes excessives. Conservació fins a la recepció de les obres. S'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica
o dinàmica que pugui provocar danys en els elements ja formigonats.
Amidament i abonament
3
m de formigó armat per a bigues i cèrcols. Formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., amb una quantia mitja del tipus
d’acer especificada, en bigues i cèrcols de la secció determinada, inclòs retalls, encofrats, vibrats, curats i desencofrats, segons Instrucció
EHE.
1.2 Formigó Armat
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir solꞏlicitacions
que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material compost.
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central.
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents
industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes.
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i
armadures electrosoldades en gelosia.
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat les
armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres,
membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents.
Components
Formigó: aigua, ciment, àrids
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades.
Característiques tècniques mínimes
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta
normativa no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250
Kg en formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta
instrucció. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi
prèviament.
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a
la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE.
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals que
afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures.
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE.
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns
assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques
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del formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la
seva composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es
protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra,
cuidadosament classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència.
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm.
Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit
elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden colꞏlocar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que
no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de
més de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de
més de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de
D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de
complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per
soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-1010.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm.
Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb;
Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm.
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser
indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE.
Control i acceptació
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua,
als granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents:
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre
Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat.
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física.
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut de ió
clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que
tinguin armadures per a reduïr la fissuració.
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment de les
exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any
abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la
normativa vigent.
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l’inici
d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat.
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat.
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90.
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1
Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control
estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control.
L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control
estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció:
estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas
de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot
provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal. La
presa de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades
per lot. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma
similar al del formigó a l’obra i es conservaran en condicions anàlogues.
Execució
Condicions prèvies
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat.
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà
inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el
formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les
48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una
autorització expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures
oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la
massa. Per a això, els materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del
vent, per a evitar que es dessequi.
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni
d'altres substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la
compactació del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre
procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la colꞏlocació de les armadures abans de començar el formigonament.
Fases d’execució
Execució del ferro
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i queda prohibida
l'ocupació de l'arc elèctric.
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE.
Colꞏlocació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el
transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó
desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de
grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària
màxima de l'àrid.
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat,
queden prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàlꞏlics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment,
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complint els mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels
corresponents elements separadors colꞏlocats a l’obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE.
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud
d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament en
grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a
entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de
realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats.
Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm.
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en
el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.
Fabricació i transport a l’obra del formigó
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de
ciment. La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de
formigons fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb
un nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior.
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i
experiència suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la
dosificació dels àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció
d'àrid i de ciment. El temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una
durada excessiva que pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a
30ºC i igual o superior a 5ºC en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el
pastat.
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara
que no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a
noranta segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada
suficient formació i experiència.
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps
transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la colꞏlocació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el
temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la
central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona
física. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la
documentació final de control.
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE.
Posada en obra del formigó
Colꞏlocació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran fins
a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en
els formigons plàstics o tous.
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el
comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons
de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades
les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però
retirant d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de replanteig
i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes,
Desmoldejat i descindrat.
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la
construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú.
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de
subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament
complimentades.
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada a la D.T., és
necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les
provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor
que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més
gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega
superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure
provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que la
resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra
amb reserves, previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han
de realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent
les mesures de seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les
càrregues d’ús.
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin
les limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció.
Si el formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona física. S’exigeix
aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en
obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques
d’exposició que estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.
Verificació
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja
formigonats
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Amidament i abonament
3
m de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima
indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per
escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà
obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu
del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments
especials, segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.).
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, l’amidament
correspondrà als Kg reals colꞏlocats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix
d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per
kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar
el doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc.
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de
material corresponents a retalls i empalmaments.
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T.
1.3 Encofrats
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat.
Els elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades,
membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic
i els prefabricats de metall-fusta.
Components
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals
d’apuntalament, productes desencofrants.
Execució
Condicions prèvies
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense
l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser
suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del
formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el
moment de desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat
del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els
filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de
colꞏlocar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions,
cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els
motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. S'han de colꞏlocar angulars metàlꞏlics a les arestes
exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà
autoritzar la utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments,
etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de
més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi
una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una milꞏlèsima de la llum.
Fases d’execució
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En elements verticals, per
a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies
de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.
Muntatge i colꞏlocació dels elements de l'encofra. La colꞏlocació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar
degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es colꞏlocaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que
no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i
permetre finalment un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la
rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels
encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant
abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la colꞏlocació d'aquests productes. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser
suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts
Colꞏlocació dels dispositius de subjecció i trava.
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de
l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització
de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el
període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui.
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar
la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
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Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de
l'encofrat. Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació
de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per
a treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha
de portar marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els
cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F.
Control i acceptació
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó.
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva colꞏlocació, així com les
operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat,
com els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat.
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del
formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons.
2 ESTRUCTURES D’ACER
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei,
inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o
calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a
les influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la
resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI ,
seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades,
corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB
HS 1, DB HE 1.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNEEN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.
Components
Perfils i xapes d’acer laminat en calent
Perfils foradats d’acer laminat en calent
Perfils i plaques conformats en fred
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana.
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència
Soldadures
Cordons i cables
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.
Característiques tècniques mínimes
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i
xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle.
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD,
U, C , Z, o Omega.
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu
diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3).
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² .
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200
kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor.
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 10901:1997
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament.
Control i acceptació
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui
així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3).
Execució
Condicions prèvies
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar
disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el
muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a
cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular
la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.
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Condicions de manipulació i emmagatzematge
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir
deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua.
Fases d’execució
Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat d’eixos
Col.locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i nivellació definitius
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en
tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han
d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures,
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir
osques.
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que
sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm,
la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La
utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final,
començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada.
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i
no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer
són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen
els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar
una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de
difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la
inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid.
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ±
5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per
edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i
e2 <= 5mm.
Control i acceptació
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4).
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5).
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions
amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm,
Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.
Amidament i abonament
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F.
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les
solꞏlicitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i
aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de
fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165;
11/07/90.
3.1 Ceràmica
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de
trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no vist).
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes.
Components
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat
Característiques tècniques mínimes
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció,
RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència
característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4.
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Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la
recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes,
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió
del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F
punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada galvanitzada i ancoratges
d’acer galvanitzat.
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, aigua, calç, àrids,
morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada
segons CTE DB SE-F taula 3.3.
Execució
Condicions prèvies
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es colꞏlocaran a cada cantó de la planta
una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires,
donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes.
Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la seva colꞏlocació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts
recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i
calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha
gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades, si la
gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin
estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades.
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques i químiques
definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han
d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Les peces per colꞏlocar han de tenir la
humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de colꞏlocar enllardades i s’han d’assentar
sobre un llit de morter. Els maons un cop colꞏlocats no es poden moure. Per corregir la posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a
colꞏlocar. S’ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es
facin amb màquina. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si
l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt
horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien
de mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar les
lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos
possible es deixarà formant alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o
realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny colꞏlocant drenatges
perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire,
s'aixecarà primer el tancament exterior i es preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix
s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maó
enllaçaran amb els forjats mitjançant cadenes de formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat
entrarà a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per a
evitar la fissuració produïda per la retracció dels morters i per variacions higrotèrmiques.
Fases d’execució
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de colꞏlocar a trencajunts. No hi
poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El nombre de peces que
traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals
d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han
d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han d’estar formades
amb maons calats de la mateixa modulació.
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la volta. Si l'arc és de
dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de les del
senzillat, de manera que les peces quedin colꞏlocades a trencajunt. Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar colꞏlocats de
pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar colꞏlocats
perpendicularment a la corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser
constant a l'intradós i a l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de colꞏlocar. Només es
poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de colꞏlocar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el
primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les
rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i
uniforme
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. Quan la volta és de
maó de pla els maons han d'estar colꞏlocats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Quan la volta és de plec de llibre els maons
han d'estar colꞏlocats perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus,
i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata
de fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades
de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin colꞏlocades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que
hi hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les
interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus. L'intradós ha
d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de fer sense
interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de colꞏlocar. Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la resta
s'han de colꞏlocar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i
estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de
descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.
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Llindes. La llinda ha de quedar colꞏlocada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems de la llinda
s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: >= 15 cm.
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La colꞏlocació s'ha de
realitzar sense que les peces rebin cops.
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. Sempre
que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se únicament regates verticals o de pendent no inferior a
70 º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores
mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura.
Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, protecció de la
fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8.
Amidament i abonament
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades,
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 m².
3.2 Bloc de Morter de ciment
Fàbrica de blocs de formigó buits o massissos, presos amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen
murs resistents i de trava d’obra vista o per a revestir en edificis de fins a 4 plantes sobre el nivell del terreny.
Tipus d’elements: parets d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment, llindes, cèrcol,...
Components
Blocs de formigó, morter, formigó armat, barrera antihumitat.
Característiques tècniques mínimes
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de
massís (buit o massís), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 O R10), ve definida per la
resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir
no tindran fissures en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura superficial adequada per a facilitar l'adherència del possible
revestiment. Els blocs cara vista haurien de presentar en les seves cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no
havent d'oferir en aquestes cares coqueres, escrostonaments o escantellament. Els materials emprats en la fabricació dels blocs de
formigó (ciments, aigua, additius, àrids, formigó), compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció EHE. Les
característiques d'aspecte, geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de formigó
compliran l'especificat en les normes UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques
físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o
igual a 6 N/mm² .
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la
recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes,
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió
del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F
punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE
Barrera anti humitat en arrencada de mur. Podrà ser a força de imprimació de oxiasfalt, etc.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, ciments,
aigua, calç, àrids i morters. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà
donada segons CTE DB SE-F taula 3.3.
Execució
Condicions prèvies
Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de la fàbrica es colꞏlocaran en cada cantó de la planta una mira recta i aplomada,
amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, de suport sobre les seves
marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. S'humitejaran únicament la
superfície del bloc en contacte amb el morter, per filades a nivell, excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. Durant la construcció
dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran
amb taulons en acabar cada jornada el treball. Els treballs se suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts
realitzades. Quan es prevegin pluges es protegiran les parts recentment executades amb làmines de material plàstic o altres mitjans, a fi
d'evitar l'erosió de les juntes de morter. En cas de gelada, si es produeix abans d'iniciar la jornada, no es reprendrà el treball sense haver
revisat l'obra executada les 48 hores prèvies i es demoliran les parts danyades. Si gelés quan és hora de començar la jornada o durant
aquesta, se suspendrà el treball. En temps calorós es mantindrà humida la fàbrica recentment executada.
Fases d’execució
Els blocs es colꞏlocaran sobre una estesa de morter. S'aixecarà per peces senceres, excepte en les juntes singulars on poden colꞏlocar-se
peces de mig bloc, no menors; aquests es colꞏlocaran a trencajunts i les filades seran horitzontals, amb totes les seves juntes plenes. El
morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres, totalment. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin
d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament
entrants, dents i sortints i, queixals. Es disposarà en l'última filada de la fàbrica com enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de
formigó armat. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la llum a salvar.
Fàbrica de bloc buit: Els enllaços dels murs a cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant encadenat vertical de formigó armat,
que anirà ancorada a cada forjat i en planta baixa a la fonamentació. El formigó s’abocarà per tongades d'altura no superior a 1 m, al
mateix temps que s'aixequen els murs. Es compactarà el formigó, omplint tot el buit entre l'encofrat i els blocs. Els blocs que formen els
brancals dels buits de passada o finestres seran emplenats amb morter en un ample del mur igual a l'altura de la llinda. La formació de
llindes serà amb blocs de fons cec colꞏlocats sobre un sotapont prèviament preparat, deixant lliure la canal de les peces per a la
colꞏlocació de les armadures i l'abocament del formigó.
Fàbrica de bloc massís: Els enllaços dels murs en cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant armadura horitzontal d'ancoratge
en forma de forqueta, enllaçant alternativament en cada filada disposades perpendicularment a l'anterior l'un i l'altre mur.
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Acabats. Si després de refregar el bloc no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà morter. Els murs haurien de mantenir-se nets
durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. En cap cas es permetran regates quan es
tracti de murs portants de fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. El guarit del formigó de les llindes es realitzarà per reg durant un
mínim de 7 dies.
Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element colꞏlocat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar
format per peces senceres colꞏlocades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els extrems de la llinda s'han d'encastar
en els brancals. Els junts han de ser plens i sense rebaves.
Cèrcol d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element colꞏlocat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar
format per peces senceres colꞏlocades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els junts han de ser plens i enrasats.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, execució de les
fàbriques, sobrellindes i reforços, protecció de la fàbrica, segons el CTE DB SE-F punt 8
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m² com
a màxim, no es dedueixen; de 2,00 m² fins a 4,00 m² com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la colꞏlocació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m² en què aquesta colꞏlocació es compta a part. Inclouen l'execució de tots
els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.
3.3 Blocs de Morter d’argila alleugerida
Fàbrica de bloc d’argila alleugerida (termoarcilla) pres amb morter de ciment només en junta horitzontal, i junta vertical encadellada per a
formar murs resistents i de trava. Tipus d’elements: parets i llindes
Components
Blocs d’argila alleugerida (termoarcilla), morter, formigó armat, barrera antihumitat
Característiques tècniques mínimes
Bloc d’argila alleugerida. Podran ser d'espessor 19, 24 o 29 cm. La resistència mitja a compressió dels blocs serà major de 100 kg/cm².
Pel que fa a la resistència al foc, al ser material exclusivament ceràmic estarà classificat com A1, no emetent gasos ni fums en contacte
amb la flama. La impermeabilització dependrà del recobriment extern, mai de la pròpia fàbrica.
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la
recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes,
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió
del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F
punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a l’Instrucció EHE
Barrera antihumitat en arrencada de mur. Podrà ser a base d’imprimació d’oxiasfalt, etc.
Control i acceptació.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Blocs de termoargila,
Ciments, Aigua, Àrids i Morters. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T.
vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3.
Execució
Condicions prèvies
Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de la fàbrica es colꞏlocaran en cada cantó de la planta una mira recta i aplomada,
amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, donades suport sobre les
seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Els blocs haurien
d'humitejar-se abans de la seva colꞏlocació, per a assegurar l'adherència amb el morter. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests
no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons al acabar cada
jornada el treball. Els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. Quan es prevegin pluges
es protegiran les parts recentment executades amb làmines de material plàstic o altres mitjans, a fi d'evitar l'erosió de les juntes de morter.
En cas de gelada, si es produeix abans d'iniciar la jornada, no es reprendrà el treball sense haver revisat l'obra executada les 48 hores
prèvies i es demoliran les parts danyades. Si gelés quan és hora de començar la jornada o durant aquesta, es suspendrà el treball. En
temps calorós es mantindrà humida la fàbrica recentment executada.
Fases d’execució
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per colꞏlocar. No s'ha d'humitejar si el
bloc conté additiu hidrofugant. Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de
no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec. El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de
parets, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces. La paret ha de ser estable,
resistent i ha d'estar aplomada. S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m, separades amb junts
estructurals. La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte en els junts singulars on poden colꞏlocar-se peces de mig bloc. Els
blocs s'han de colꞏlocar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de
coincidir amb el modulat general. Els junts cal que estiguin plens i enrasats. Les obertures han de portar una llinda resistent. El
coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda, plenes de formigó i armades. Els brancals i les peces que formen els junts de control
han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre. Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió
s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la D.F.. El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient
per a transmetre-li tots els esforços. Es disposarà en l'última filada de la fàbrica com enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de
formigó armat. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la llum a salvar. Per a evitar el pont
tèrmic en murs exteriors, es disposarà el morter en dues bandes separades per un espai central lliure de 2 o 3 cm, quedant així una junta
horitzontal discontínua. En el cas que el mur sigui de format petit, no s'adoptarà aquesta solució per a no reduir la capacitat mecànica del
mur. No es tallaran les peces, sinó que s'utilitzaran les degudes peces complementàries de coordinació modular. Les juntes verticals no
duran morter al ser encadellades. La separació entre juntes verticals de dues filades consecutives no serà inferior a 7 cm. Quan el
recobriment exterior sigui esquerdejat, es disposaran malles de fibra de vidre embegudes en aquest per a evitar la possibilitat de fissuració
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del mateix, amb la consegüent pèrdua d’impermeabilitat del tancament. La fàbrica s'armarà amb suports verticals i armadures en les
seves juntes horitzontals en les zones de mur propenses a la fissuració (canvis de secció, cantons, trobades i buits). Els enllaços dels
murs en cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant encadenat vertical de formigó armat, que anirà ancorada a cada forjat i en
planta baixa a la fonamentació. El formigó s’abocarà per tongades d'altura no superior a 1 m, al mateix temps que s'aixequen els murs. Es
compactarà el formigó, omplint tot el buit entre l'encofrat i els blocs. No es considerarà significativa la reducció de resistència del mur de
bloc de argila alleugerida quan les regates estiguin dins dels següents límits, segons l'espessor del bloc d’argila alleugerida: bloc de 14 cm
d'espessor: regates de fins a 20 x100 mm (profunditat màxima x amplària màxima); bloc de 19 cm d'espessor: regates de fins a 30 x100
mm; bloc de 24 cm d'espessor: regates de fins a 30 x150 mm; bloc de 29 cm d'espessor: regates de fins a 30 x150 mm; les regates
horitzontals o inclinades haurien de ser evitades. Si la fàbrica duu revestiment exterior de tipus esquerdejat, aquest s'executarà
transcorreguts 45 dies després d'acabar la fàbrica.
Toleràncies d'execució. Distància entre obertures: ± 20 mm; Planeitat: ± 10 mm/2 m; Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total; Horitzontalitat
de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total; Gruix dels junts horitzontals: ± 2 mm.
Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter d’argila expandida. L'element colꞏlocat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha
d'estar format per peces senceres colꞏlocades cara amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els extrems de la llinda s'han
d'encastar en els brancals. Els junts han de ser plens i sense rebaves. Gruix dels junts: 1,2 cm. Llargària de l'encastament: >= cantell de la
llinda. Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm; horitzontalitat: ± 2 mm/m; 15 mm/total: planeitat: ± 10 mm/2 m; gruix dels junts: ± 2 mm.
Control i acceptació
2 comprovacions cada 250 m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: Replanteig. Execució de les fàbriques. Execució de sobrellindes i reforços. Protecció de la fàbrica.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m² com
a màxim, no es dedueixen; de 2,00 m² fins a 4,00 m² com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als
forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduirse el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la colꞏlocació dels elements que configuren l'obertura,
com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m² en què aquesta colꞏlocació es compta a part. Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.
3.4 Mamposteria
Formació de paret amb pedra. Tipus de pedra : carejada, adobada, sense acabat, carreu i es poden colꞏlocar en sec i amb morter.
Components
Pedra i morter.
Execució
Condicions prèvies
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. S'ha de treballar a una
temperatura ambient que oscilꞏli entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges. L'obra s'ha
d'aixecar, si és possible, per filades senceres. La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora. Si les pedres no tenen la fondària de la
paret, aquesta s'ha de travar com a mínim amb un 30% de les pedres, colꞏlocant-les de través.
Fases d’execució
Replanteig.
Colꞏlocació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
Neteja i preparació del llit d’assentament.
Colꞏlocació de les pedres. La paret ha d'estar aplomada. Ha de ser estable i resistent. La paret ha d'estar travada en els cantons amb
altres parets. No hi ha d'haver fissures. Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus travats en les dues direccions
alternativament. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb
una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de
formigó armat. El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme. No han de coincidir més de tres pedres diferents en un vèrtex.
Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament.
Els junts han d'estar plens de morter. Toleràncies d’execució. Gruix de la paret: ± 20 mm. Aplomat: ± 20 mm/planta.
Paret de pedra carejada. Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de ser poligonals. Els junts
cal que quedin enrasats, si la D.F. no fixa cap altra condició.
Pedres colꞏlocades en sec. Les pedres s’han d’assentar sobre superfícies horitzontals, sense morter. S’admet la colꞏlocació de falques de
pedra a la part interior de la paret i la utilització de fang.
Pedres colꞏlocades amb morter. Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al
morter. Les peces s’han de colꞏlocar sobre un llit de morter.
Amidament i abonament
m³ de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m² com a
màxim, no es dedueixen; de 2,00 m² fins a 4,00 m² com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la colꞏlocació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m² en què aquesta colꞏlocació es compta a part. Inclouen l'execució de tots
els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

SISTEMA ENVOLVENT
SUBSISTEMA COBERTES
1 COBERTES PLANES
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a objectiu separar,
connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació de
la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 evacuació d’aigües.
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Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida segons la disposició dels seus
components. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de vianants o trànsit de vehicles.
Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no ventilada.
Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb protecció de grava
o de làmina autoprotegida. La pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%.
Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes
destinades al trànsit de vianants.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1,
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat
Estructural-Accions a l’edificació.
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006.
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988.
UNE
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat
de l’aire.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

Components
Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, terra de plantació
(coberta ajardinada) i capa de protecció.
Característiques tècniques mínimes
Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització
d’gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de ciment;
amb morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una constitució adequada per la fixació de la resta dels
components. La superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta
transitable ventilada, el sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts per peces prefabricades o maons
(envanets de sostremort), superposats de plaques ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10.
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: les
de baixes prestacions (film de polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb armadura d’alumini, làmina
de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5.
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de
celꞏlulosa, suro aglomerat, etc... Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa necessària
enfront solꞏlicitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica
menor de 0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2.
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat,
etc... No serà necessària en condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els casos de risc de
condensació alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de microorganismes i prestarà la resistència al
punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la
mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte
entre làmines de policlorur de vinil plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb
l’asfalt. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides de
poliuretà. A la coberta no transitable preferentment s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a
la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves
procedents de matxuca . Per a passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter,
terratzo, àrid rentat o altres, amb aplanat de poliestirè extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb
enrajolat flotant. Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi.
Els suports disposaran d’una plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc de
punxonament. En coberta no transitable, si es tracta d’una capa de grava, aquesta ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva
grandària ha d’estar compresa entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4.
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta ajardinada),
constituïts per quitrà d’hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se quan existeixin
incompatibilitats entre l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i antipunxant podrà ser: geotèxtil de
polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions (desolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres
antipunxonament no permeables, o bé dues capes superposades, la superior de desolidarització i la inferior d’antipunxonament (feltre de
polièster o polipropilè tractat amb impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5.
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes, la sorra de riu serà de
granulometria contínua, seca, neta i grandària màxima del gra 5 mm.
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Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, bruc
i torba podent addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o vermiculita.
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de ser una peça
prefabricada, d’un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10 cm d’amplada com a
mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons
CTE-DB HS 5).
Control i acceptació
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a
l’obra amb allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de producte,
gruix mínim, dimensions i pes mínim.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de formació de
pendents, barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material bituminós, capa de protecció.
materials ceràmics.

Execució
Condicions prèvies
Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els moviments del
sistema i compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys.
La làmina impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis,
grasses i dissolvents. Per a la funció de desolidarització s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se
suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i
eines que puguin desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord amb
el material a aplicar.
Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm d’altura com a mínim
per sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una
altura de 15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim.
Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un ampit d’una
altura per sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat.
Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes
han de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser
com a màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada
no haurà de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de colꞏlocar un
segellant. El segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es
segellaran amb un màstic plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles.
Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant regata de 3x3
cm com a mínim, en la que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una reculada amb una profunditat major
que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàlꞏlic inoxidable proveït
d’una pestanya, almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en
el seu lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar
exposada a la intempèrie serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.
En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del
ràfec o el parament o disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 cm.
S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.
El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 0,5%, i per evitar
una sobrecàrrega excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no s’instalꞏlin punts de recollida s’hauria de preveure algun mètode
d’evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors.
Fases d’execució
Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant l’execució del sistema
de pendents. El pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa de grava en el gruix
necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es recorrerà a
una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de
cobertes amb paviment flotant i a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels
albellons. El sistema de formació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de dilatació. Abans
de rebre la capa d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix. Coberta transitable no ventilada. El
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pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta ajardinada. El pendent estarà comprès entre
l’1 i el 5%. Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% i si és amb làmina
autoprotegida estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta transitable ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm
com a mínim. Es rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà interrompuda en les juntes estructurals de l’edifici i en les auxiliars de
dilatació. La cambra d’aire haurà de permetre la difusió del vapor d’aigua a través de les obertures disposades a l’exterior, de manera que
es garanteixi la ventilació creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen enfrontades.
Barrera de vapor. Es colꞏlocarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan es prevegi que puguin haver-hi
condensacions. La barrera de vapor ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan s’emprin
les làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura d’encavalcament entre peces ni la soldadura amb la làmina
impermeable. Per les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB
HE1 Limitació de la demanda energètica
Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable. Serà
necessària quan s’empri impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que provoquin la migració de
plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aïllants
sintètics o quan la impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic,
excepte els classificats com A1 i A2-s1,d0 .
Aïllament tèrmic. Ha de colꞏlocar-se de forma contínua i estable.
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar colꞏlocada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se per a assegurar
que resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa
d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en el perímetre i en els punts singulars. Les
condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es colꞏlocaran a sobre, superfície llisa i de formes
suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha de colꞏlocar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent.
Els encavalcaments s’han de realitzar en el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres
contigües. S’evitaran bosses d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina impermeabilitzant.
Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat dimensional i la
resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material bituminós o bituminós modificat i quan el pendent sigui major del
15%, han d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.
Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es colꞏlocarà fins arribar a la part superior de la capa de terra.
Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la capa filtrant. La sorra de
riu tindrà un gruix mínim de 3 cm i s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels recs per aspersió fins als
ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les instalꞏlacions que hagin de discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, per les
zones perimetrals evitant el seu pas pels vessants.
Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de
plantes que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a l’ocupada per la projecció de la
seva copa i pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran preferentment espècies de creixement lent i que la seva altura no
excedeixi els 6m. Els camins per als vianants disposats en les superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat
igual a la de la terra vegetal, separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra maó o lloses de pissarra.
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de punxonament. Els
gruixos no podran ser menors de 5 cm i variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, sempre tenint en compte que les
cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. Gruix de la capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. S’evitarà
la colꞏlocació a testa de les peces i s’establiran les juntes de dilatació necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la
realització de les juntes entre peces s’emprarà material de presa, les peces aniran colꞏlocades sobre solera de 25 mm com a mínim,
estesa sobre la capa separadora. Amb enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment.
Les peces o rajoles han de colꞏlocar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per colꞏlocació amb
junta oberta, el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es produeixin entollaments. Amb capa de trànsit.
Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim ha de ser 8 cm. Quan l’aglomerat
asfàltic s’aboqui sobre una capa de morter que hi haurà sobre la impermeabilització, s’ha de colꞏlocar entre aquestes dues capes una
capa separadora per evitar-ne l’adherència de 4cm gruix com a màxim i armada de tal manera que s’eviti la seva fissuració.
Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça especialment
dissenyada i fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un dispositiu de
retenció dels sòlids amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es
realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L’element que serveix de suport a la impermeabilització
ha de rebaixar-se al voltant dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a
mínim per sobre de les ales. La unió de la impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part
horitzontal de la coberta, ha de situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre
element que sobresurti de la coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. Quan
l’albelló es disposi en un parament vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a la part superior ha de
quedar per sota del nivell de vessament de la coberta i ha d’estar fixat a l’element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització
al voltant dels albellons haurà de rebaixar-se, com a mínim, 15 mm per tal d’evitar que els solapaments entre les làmines i la peça especial
no remuntin el nivell de vessament de la làmina, fet que provocaria entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els
vessants o faldons per a evitar pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons o
cantons.
Control i acceptació
Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Impermeabilització, Replanteig
(segons el nombre de capes i la forma de colꞏlocació de les làmines), Aïllament tèrmic i Acabats.

Amidament i abonament
m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, aïllant tèrmic, capes
separadores, capes de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, juntes de dilatació), incloent els
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encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta ajardinada també s’inclou capa drenant, producte antiarrels,
terra de plantaciói vegetació. No inclou sistema de reg.

Verificació
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del punt més alt
del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores
de l’assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests.

SUBSISTEMA FAÇANES
1 TANCAMENTS
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, aïllament i protecció
contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la demanda energètica;
CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTEDB HR. Protecció enfront del soroll.
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios.
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003.
Contaminación acústica. RD. 1513/2005.
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
1.1 Façanes industrialitzades
1.1.1 Murs cortina
Tancament d'edificis constituït per elements lleugers opacs o transparents fixats a una estructura auxiliar ancorada a l'estructura de
l'edifici, on la fusteria pot quedar vista o oculta.
Components
Bases de fixació en els forjats, ancoratges, estructura auxiliar, sistema de fixació del vidre, envidrament, elements opacs de tancaments,
junta preformada d’estanquitat i producte de segellat.
Característiques tècniques mínimes
Bases de fixació en els forjats. Estaran constituïdes per perfil d'acer amb un gruix mínim de galvanització per immersió de 40 micres. Així
mateix duran soldades un mínim de dues patilles d'ancoratge i es disposaran uniformement repartides. Aniran proveïdes dels elements
necessaris per a l'acoblament amb l'ancoratge.
Ancoratges. Estarà constituït per perfil d'acer amb un gruix mínim de galvanització per immersió de 40 micres. Així mateix anirà proveït
dels elements necessaris per a l'acoblament amb la base de fixació, de manera que permeti el reglatge dels elements del mur cortina en
les seves dues direccions laterals, i l’altra normal al mateix. Absorbirà els moviments de dilatació de l'edifici.
Estructura auxiliar. Existeixen dos sistemes: muntants (verticals) i travessers (horitzontals), o únicament muntants (verticals). Els muntants
i travessers no presentaran deformacions ni guerxaments, el seu aspecte superficial estarà exempt de ratllades, cops o abonyegadures i
els seus talls seran homogenis. Anirà proveït dels elements necessaris per a l'acoblament amb els ancoratges, travessers o panells
complets i amb els muntants superior i inferior. Els muntants duran en els extrems els elements necessaris per a l'acoblament amb els
panells i vindran protegits superficialment contra agents corrosius. Els travessers i muntants podran ser d’alumini, de gruix mínim 2 mm;
acer conformat, de gruix mínim 0,80 mm; acer inoxidable, de gruix mínim 1,50 mm; PVC, etc. La perfilaria serà amb o sense trencament
de pont tèrmic. Les bases de fixació, l'ancoratge i l'estructura auxiliar haurien de tenir la resistència suficient per a suportar el pes dels
elements del mur cortina planta per planta.
Sistema de fixació del vidre. La fixació del vidre a l'estructura portant es podrà aconseguir mitjançant dues tècniques diferents: fixació
mecànica amb peces metàlꞏliques i trepants practicats al vidre, i l’envidrament estructural amb fixació elàstica amb adhesius, generalment
silicones d'alt mòdul.
Envidrament. En cas que la fixació a l'estructura portant sigui mecànica, el vidre haurà de ser obligatòriament temperat. En cas
envidrament estructural, el vidre podrà ser monolític o amb cambra d'aire, recuit, temperat, laminar, incolor, de color i amb capes
selectives, ja siguin reflectants o sota emissives. En ampits sempre seran vidres temperats. L’envidrament sempre durà un tractament de
vores, com a mínim cantell sorrenc.
Elements opacs de tancament. Al seu torn estaran constituïts per una placa exterior i una altra interior (d'acer, alumini, coure, fusta, vidre,
zinc, etc...), amb un material aïllant intermedi que serà higroscòpic (llana de vidre, poliestirè expandit, etc...). Els elements opacs seran
resistents a l'abrasió i als agents atmosfèrics.
Junta preformada d’estanquitat. Podrà ser de policloropropè, de PVC, etc...
Producte de segellat. Podrà ser de tipus Thiokol, silicones, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils d'alumini anodizat,
Perfils laminats i xapes, Taulers de fusta o suro, Vidre, Escumes elastomèriques i Llana de vidre.
Execució
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Condicions prèvies
En la vora del forjat inferior es marcaran els eixos de modulació passant-los mitjançant ploms a les successives plantes. Es comprovarà
que estan colꞏlocades totes les bases de fixació i existeix presa d'energia elèctrica cada 20 m., com a màxim en cada planta. El producte
de segellat s'aplicarà a una temperatura superior de 0 ºC.
Fases d’execució
Els ancoratges es fixaran a les bases de fixació de manera que permetin el reglatge del muntant un cop colꞏlocat. Es colꞏlocaran els
muntants en façana unint-los als ancoratges per la part superior, permetent la regulació en tres direccions, per tal d’assolir la modulació,
aplomat i anivellació. A la part superior del muntant s’hi colꞏlocarà un casquet que faci de suport amb el muntant superior. Entre els
muntants hi haurà una junta de dilatació de 2 mm/m, com a mínim. Els travessers s’uniran als muntants mitjançant casquets o altres
sistemes de unió. Entre el muntant i el travesser hi haurà, també, una junta de dilatació de 2 mm/m. El tancament es colꞏlocarà sobre el
mòdul del mur cortina, fixant-lo amb ribets a pressió o algun altre sistema. La junta d’estanquitat es colꞏlocarà a la trobada del mur cortina
amb els elements del gros de l’obra; així com a la unió amb els elements opacs, transparents i fusteries garantint l’estanquitat a l’aire i a
l’aigua, i permetent els moviments de dilatació del mur cortina. Un cop completat el panell s’unirà als muntants amb casquets a pressió i
angulars cargolats que permetin la dilatació, coincidint amb els perfils horitzontals de panell. La fusteria anirà cargolada amb juntes
d’expansió o altres sistemes flotants a l’estructura auxiliar del mur cortina, sempre que sigui possible. En el cas d’envidrament estructural
l’encolat dels vidres als bastidors metàlꞏlics es farà sempre al taller, mai a l’obra, per evitar la brutícia de l’obra i/o les condensacions.
Acabats. El producte de segellat s'aplicarà en tot el perímetre de les juntes, comprovant abans d'estendre-la que no hi hagin òxids, pols,
grassa o humitat.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions, una per planta, corresponents d’identificació o assaig en cada un dels següents capítols: Muntants i
travessers, mur cortina, junta i segellat.
Verificacions
Prova de servei. Estanquitat de panys de façana a l'aigua de vessament. Resistència de muntant i travesser: apareixen deformacions o
degradacions. Resistència de la cara interior dels elements opacs: s'esquerda o es degrada el revestiment o s'ocasionen deterioracions en
a l’estructura. Resistència de la cara exterior dels elements opacs: existeixen deformacions, degradacions, esquerdes, deterioracions o
defectes apreciables.
Amidament i abonament
m² de superfície de mur cortina executada (estructura, panells, envidrament), incloent o no l'estructura auxiliar fins i tot peces especials
d'ancoratge, segellat i posterior neteja.
1.1.2 Panells lleugers
Tancament opac d’edificis, sense funció estructural, constituït per elements prefabricats lleugers ancorat a l’estructura de l’edifici.
Components
Panell, sistema de subjecció, juntes i segellant.
Característiques tècniques mínimes
Panell. El panell es subministrarà amb el seu sistema de subjecció a l'estructura de l'edifici que garantirà, una vegada colꞏlocat el panell, la
seva estabilitat així com la seva resistència a les solꞏlicitacions previstes. El panell podrà ser d'un material homogeni, (plàstic, metàlꞏlic,
etc...), o bé compost de capa exterior de tipus plàstic o metàlꞏlic (acer, alumini, acer inoxidable, fusta, material sintètic etc...), o capa
intermèdia de material aïllant i una làmina interior de material plàstic, metàlꞏlic, fusta, etc. Els cantells del panell presentaran la forma
adequada i se subministrarà amb els elements accessoris necessaris perquè les juntes resultants de la unió entre panells i d'aquests amb
els elements de la façana, una vegada segellades i acabades siguin estances a l'aire i a l'aigua i no donin lloc a ponts tèrmics. El material
que constitueixi l'aïllament tèrmic podrà ser fibra de vidre, escuma rígida de poliestirè extruïda, escuma de poliuretà, etc... En cas de
panells d'acer aquest duran algun tipus de tractament com prelacat, galvanització, etc. En cas de panells d'alumini, el gruix mínim del
anoditzat serà de 20 micres en exteriors i 25 micres en ambient marí. En cas d'anar lacats el gruix mínim del lacat serà de 80 micres.
Sistema de subjecció. Quan la rigidesa del panell no permeti un sistema de subjecció directe a l'estructura de l'edifici, el sistema inclourà
elements auxiliars com corretges en Z o C, perfils intermedis d'acer, etc..., a través dels quals es realitzarà la fixació. S'indicaran les
toleràncies que permet el sistema de fixació, l’aplomat entre els elements de fixació i la distància entre plans horitzontals de fixació. Els
elements metàlꞏlics que comprenen el sistema de subjecció quedaran protegits de la corrosió. El sistema de fixació del panell a l'estructura
secundària podrà ser vist o ocult mitjançant clips, cargols autorroscants, etc.
Juntes. Les juntes entre panells podran ser plenes, mitjançant perfils, etc...
Segellant. Podrà ser mitjançant productes pastosos o bé perfils preformats.
Control i acceptació
Es realtizaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils d'alumini anoditzat,
Perfils laminats i xapes, Taulers de fusta o suro i Llana de vidre.
Execució
Condicions prèvies
Es replantejaran els eixos verticals de juntes a cada planta, els eixos horitzontals de juntes i es fixaran els elements de subjecció del
panell, als elements previstos ancorats a l'estructura de l'edifici.
Fases d’execució
Es subjectaran provisionalment els panells, s’alinearan, anivellaran i aplomaran tots els panells d’una mateixa planta. S'amidarà l'ample de
la junta en tot el seu perímetre. Se subjectaran definitivament els panells als elements que prèviament s’hauran ancorat a l’estructura de
l'edifici.
Acabats. El producte de segellat s'aplicarà en tot el perímetre de les juntes per garantir la seva estanquitat i acabat exterior, comprovant
abans que aquestes estaran netes de pols, olis o grasses.
Control i acceptació
Una comprovació cada 100 m² de façana i com a mínim una per planta.
Les condicions de no acceptació dels elements seran: quan l’alineació entre els cantells dels panells presenti variacions superiors a 2 mm,
tolerància de fabricació; quan l’aplomat entre dos panells presenti variacions superiors a 2 mm, comprovat amb regla d’1 m; quan la
subjecció sigui diferent a l’especificada per la D.F.; quan hi hagi elements metàlꞏlics sense protecció a l’oxidació; quan l’ample de la junta
vertical sigui inferior a l’ample mínim; o quan l’ample de la junta horitzontal sigui inferior a l’ample mínim.
Verificació
Prova de servei. Estanquitat de panys de façana a l'aigua de vessament.
Amidament i abonament
m² de superfície de tancament executat (panells, juntes i segellat), fins i tot peces especials d'ancoratge a l'estructura auxiliar o de l'edifici,
i posterior neteja.
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1.1.3 Panells pesats
Tancament d'edificis, sense funció estructural, constituït per elements prefabricats pesats ancorats a l'estructura de l'edifici.
Components
Panell, sistema de subjecció, juntes i segellant.
Característiques tècniques mínimes
Panell. El panell de formigó podrà ser de tipus: massís, amb diferents acabats superficials; alleugerit amb blocs alleugerants; compost,
format per dues capes de formigó i una intermèdia de material aïllant; de blocs de formigó o ceràmics. El panell presentarà les arestes
definides i no tindrà fissures ni “cocons” que puguin afectar a les condicions de funcionalitat. Les juntes resultants de la unió entre panells i
entre panells amb els elements de la façana, aniran segellades i acabades, per tal de ser estanques a l’aire i a l’aigua, i no crear ponts
tèrmics. El panell serà capaç de resistir les solꞏlicitacions del desmoldejat, de l’aixecament pel transport, de l’hissat i del muntatge en
obra. El panell se subministrarà amb el sistema de subjecció a l’estructura de l’edifici, que garantirà l’estabilitat i resistència del panell a les
solꞏlicitacions previstes. S’indicaran els coeficients de dilatació tèrmica i d’inflament, així com les toleràncies de fabricació i resistència
tèrmica del panell.
Sistema de subjecció. Garantirà la fixació del panell a l'estructura de l'edifici, així com la resistència a les solꞏlicitacions de vent i variacions
de temperatura. Quedaran protegits de la corrosió.
Juntes. Quan el panell constitueixi només la fulla exterior del tancament, podran adoptar-se cantells plans que donin lloc a juntes
horitzontals i verticals plens. Quan el panell constitueixi el tancament complet, s'adoptarà preferentment entre panells: en cantells
horitzontals, formes que donin lloc a juntes amb ressalts i rebaixos complementaris; en cantells verticals, formes que donin lloc a juntes
amb cambra de descompressió.
Segellant. Podrà ser de productes pastosos (morters elàstics, morters de resines, etc...), o bé de perfils preformats i gomes.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del capítol: Perfils laminats i xapes.
Identificació de: material, dimensions, gruix i característiques. Comprovació de protecció i acabat dels perfils.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
Es replantejarà i fixaran els elements de subjecció del panell als elements prèviament ancorats a l'estructura de l’edifici. Posteriorment es
replantejaran els eixos verticals de juntes, i planta a planta, els eixos horitzontals de juntes
Fases d’execució
S'elevarà i situarà el panell a la façana. Se subjectarà, s’alinearà, anivellarà i aplomarà el panell una vegada s’hagin presentat tots els
panells d'una planta o aquells que hagin de quedar compresos entre elements fixos de la façana. S'amidarà l'ample de la junta en tot el
seu perímetre. Se subjectarà definitivament el panell als elements que prèviament s’hauran ancorat a l’estructura de l'edifici. Quan la
solució de junta vertical sigui amb cambra de descompressió, s’impermeabilitzarà el cantell superior del panell en una longitud no menor
de 10 cm a cada costat de la junta, prèvia colꞏlocació dels panells superiors.
Acabats. El producte de segellat s'aplicarà en tot el perímetre de les juntes per a garantir la seva estanquitat i acabat exterior, comprovant
abans que aquestes estaran netes de pols, olis o grasses.
Control i acceptació
Una comprovació cada 100 m² de façana i com a mínim una per planta.
Les condicions de no acceptació dels elements seran: quan l’alineació entre els cantells dels panells presenti variacions superiors a 2 mm,
tolerància de fabricació; quan la subjecció sigui diferent a l’especificada per la D.F.; quan hi hagin elements metàlꞏlics sense protecció o a
l’oxidació; quan l’ample de la junta vertical sigui inferior a l’ample mínim; quan l’ample de la junta horitzontal sigui inferior a l’ample mínim;
quan la junta no quedi totalment tancada pel segellador; quan hi hagi rebaves o despreniments; o quan s’hagi introduït segellador a les
juntes de les cambres de descompressió i/o s’hagi segellat la zona de comunicació amb l’exterior.
Verificació
Estanquitat de panys de façana a l'aigua de vessament.
Amidament i abonament
m² de superfície de tancament executat. Incloent panells, juntes, segellat, fins i tot peces especials d'ancoratge i posterior neteja.
1.2 Façanes de fàbrica
Tancament de maó d'argila cuita, bloc d’argila alleugerida o de formigó presos amb morter compost per ciment i/o calç, sorra, aigua i a
vegades additius. Que constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer-se sense revestir (cara
vista) o amb revestiment (de tipus continu o aplacat).
Components
Revestiment exterior. Si l'aïllant es colꞏloca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu cimentós millorat amb armat,
o de malla de fibra de vidre acabat de revestiment plàstic prim, etc... Si l’aïllant es colꞏloca en la part interior podrà ser de morter amb
additius hidrofugants, etc.
Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó o morter.
Revestiment intermedi. Serà d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serà necessari sempre que
la fulla exterior sigui de maó cara vista.
Cambra d’aire.
Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc...
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer galvanitzat, panell de guix
laminat amb aïllament tèrmic inclòs fixat amb morter, etc...
Revestiment interior.
Característiques tècniques mínimes
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció,
RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència
característica a la compressió de les fàbriques més usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4.
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Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís),
acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per la resistència del bloc a
compressió; d'altra banda, el grau (I ó II) el de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i presentaran una
teixidura superficial adequada per facilitar l’adherència del revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les
cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no han de tenir cocons, escrostonaments o escantellament. Els
materials utilitzats en la fabricació dels blocs de formigó: ciments, aigua, additius, àrids i formigó, compliran les normes UNE i la Instrucció
EHE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La
resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² .
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables. El ciment utilitzat complirà les exigències
de composició i característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els
possibles additius incorporats al morter, abans o durant el pastat, arribaran a l’obra amb la designació corresponent segons normes UNE,
així com la garantia del fabricant on especifiqui que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal
desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així
com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels
mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix la dosificació serà l’establera al CTE DB SE-F punt 4.2.
Cambra d’aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, acer galvanitzat, etc...),
sent recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la ventilació es
produirà a través dels elements.
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, Ciments,
Aigua, Calç, Maons, Àrids i Morters Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb classe d’exposició definida a la D.T.
vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3.
Execució
Condicions prèvies
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscilꞏli entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests límits, 48 hores
després, es revisarà l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per evitar el rentat dels morters,
l'erosió de les juntes i l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es procurarà colꞏlocar com més aviat millor elements de protecció, com
ampits, cavallons, etc. Es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per evitar l’evaporació de l’aigua del morter massa ràpid,
fins que arribi a la resistència adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir
les zones afectades que no garanteixin la resistència i durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se
suspendrà, protegint la construcció recent amb mantes d’aïllant tèrmic o plàstics. Les fàbriques han de ser estables durant la seva
construcció, pel que s’aniran elevant juntament amb elements de trava. En els casos on no es pugui garantir la seva estabilitat davant
d’accions horitzontals, es travaran a elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i
s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades.
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de cantonada o
rematades de forjat. Acabada l’estructura es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec,
anivellat i net de qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat s'emplenarà amb una
capa de morter. En cas d'utilitzar llindes metàlꞏliques, aquestes seran resistents a la corrosió o n’estaran adequadament protegides, abans
de la seva colꞏlocació. Les distancies màximes entre les juntes de dilatació seran en funció del material component, segons el CTE DB
HS1, punt 2.3.3.1.
Revestiment intermedi. Un cop s’hagin colꞏlocat els pre-cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Es
comprovarà que la fàbrica s’hagi endurit. En el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearan rugositats mitjançant picat o
colꞏlocant una malla de reforç.
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes considerables en la
superfície del revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de regularització per facilitar la colꞏlocació i l'ajustament
dels panells.
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta colꞏlocació de
l'aïllant.
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi colꞏlocaran les fusteries i caixes de
persianes. La cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues metàlꞏliques i es taparan els
desperfectes.
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un raspall de pues
metàlꞏliques i es taparan els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies llises de formigó
(llindes) es crearà rugositat mitjançant picat o colꞏlocant una malla de reforç amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes
d'acer es folraran prèviament amb peces ceràmiques o de ciment.
Fases d’execució
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar l'execució dels revestiments
previstos. Serà necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es colꞏlocaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a
totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general
de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels
buits, de les juntes de dilatació i d'altres punts d'inici de la fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi
colꞏlocar peces menors a mig maó. La junta estructural es disposarà de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la
fàbrica. Es disposaran els pre-cèrcols en obra. El replanteig vertical es realitzarà de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les
filades, de l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En el cas de blocs és convenient que en
projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest cas es calcularà el
gruix de la junta horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre referències de nivell successives.
La primera filada en cada planta es rebrà sobre capa de morter d’1 cm de gruix i estesa en tota la superfície de base de la fàbrica. Les
filades s'executaran anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovarà que la filada que s'està
executant no es desploma sobre l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres
fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades.
Colꞏlocació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva colꞏlocació perquè, no absorveixin l’aigua del morter,
excepte els maons de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es
colꞏlocaran fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perquè, penetri en els buits del maó i les juntes quedin plenes. Es
recolliran les rebaves del morter sobrant en cada filada. En el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la
fàbrica s’aniran netejant i realitzant les juntes (primer les juntes verticals per obtenir les horitzontals més netes). Així mateix, es
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comprovarà mitjançant l’ús de plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, també es comprovaran a plom, les juntes verticals
corresponents a les filades alternes. Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilitzada segons el tipus d’aparell que s’hagi triat. En el cas
de colꞏlocació d’armadures de reforç, se situaran al morter cada cert nombre de filades, depenent del tipus d’armadura, per exemple cada
60 cm amb cintres de 5 mm de diàmetre.
Colꞏlocació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva colꞏlocació. Les juntes de morter de base seran com a
mínim d’1 cm de gruix a una banda. Els blocs es manipularan amb les dues mans i es colꞏlocaran sense morter a la junta vertical.
S’assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent topall amb l’encadellat i colpejant amb una maça de goma perquè, el morter
penetri a les perforacions. Es recolliran les rebaves del morter sobrant. Es comprovarà que, quan s’hagin assentat els blocs, el gruix de les
juntes estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre les juntes verticals de dues filades consecutives haurà de ser ≥7 cm. Per
ajustar la modulació vertical es podran variar els gruixos de les juntes de morter ( entre l’1 i l’1,5 cm), o s’utilitzaran peces especials
d’ajustament vertical o peces tallades a l’obra amb la talladora de taula.
Colꞏlocació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es colꞏlocarà a la
part superior per oferir major superfície de suport al morter de la junta. Els blocs es colꞏlocaran secs, humitejant únicament la superfície
del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de la junta horitzontal en els blocs ces, el morter
s’estendrà per tota la cara superior; en els blocs buits, el morter es colꞏlocarà sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el
pont tèrmic i la transmissió d’aigua a través de la junta, llavors es colꞏlocarà morter sobre les parets, quedant ambdues bandes separades.
Per la formació de la junta vertical, s’aplicarà morter sobre els sortints de la cara del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al
transportar-lo fins ser colꞏlocat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per tal d’assegurar la unió entre el bloc i el morter. Els blocs
es colꞏlocaran al seu lloc mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es traurà el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a l’interior
dels blocs com a la cambra d’extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S’utilitzaran peces de mig bloc com a mínim. Quan sigui
necessari tallar els blocs es realitzarà el tall amb la màquina adequada. Mentre s’executi la fàbrica, es conservaran els plom i nivells de
manera que el parament quedi amb totes les juntes alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es colꞏlocaran
amb les juntes verticals alternades. Si es realitza el rejuntat de les juntes, prèviament s’emplenaran amb morter fresc els forats o les
petites zones que no hagin quedat completament ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat no es farà
immediatament després de la colꞏlocació, sinó al cap d’una estona, quan el morter s’hagi endurit, però abans d’acabar l’enduriment. Es
recomana realitzar primer el rejuntat de les juntes horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el
morter ja s’hagi endurit, s’eliminarà el morter de la junta a una profunditat de 15mm, com a mínim, i que no superi el 15% del gruix, es
mullarà amb aigua i es repassarà amb morter fresc. No es realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilitar l’entrada d’aigua a la
fàbrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan hagin passat 45 dies de la colꞏlocació de la fàbrica, per evitar fissuracions
per retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques armades horitzontalment, les armadures es colꞏlocaran a les juntes
horitzontals. Per evitar defectes de fissuració a la fàbrica s’han de complir les següents condicions mínimes: l’àrea de l’armadura no serà
menor al 0,03% de l’àrea bruta de la secció de la fàbrica, la separació vertical serà de 60cm com a màxim, el gruix mínim de recobriment
del morter des de l’armadura fins la cara de la fàbrica serà de 15mm, i el gruix mínim que envolti l’armadura serà de 2mm, excepte pel
morter fi. Les armadures de les juntes horitzontals es colꞏlocaran embegudes al morter, centrades al gruix de la juta horitzontal. Per tal de
garantir la transmissió d’esforços de l’acer, els solapaments de les armadures amb capa epoxi tindran una longitud mínima de 25cm, i de
20cm per les armadures galvanitzades o inoxidables. S’evitarà que a l’encavalcament les armadures es muntin unes sobre les altres. En
cas d’haver-hi pilastres armades, l’armadura principal es fixarà amb prou antelació per executar la fàbrica sense destorbar l’execució. Els
buits de fàbrica on s’inclogui l’armadura s’ompliran amb morter o formigó a l’aixecar la fàbrica.
Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàlꞏlics, suport de peces
ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils al forjat,
etc...
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una junta de desolidarització
entre la fulla principal i cada forjat inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal,
amb una material del qual la seva elasticitat sigui compatible amb la deformació prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un
goteró. Quan el parament exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el
forjat sobresurti del pla exterior de la façana tindrà el pendent, del 10% com a mínim, cap a l’exterior per evacuar l’aigua i es disposarà un
goteró a la vora del forjat.
Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura o qualsevol altra
solució que produeixi el mateix efecte, quan es colꞏloquin peces de menor gruix que la full principal per la part exterior dels pilars.
Juntes de dilatació. Es colꞏlocarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant tindran suficient
elasticitat i adherència per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als agents atmosfèrics. La profunditat del
segellant serà ≥1cm i la relació entre el gruix i l’amplada estarà compresa entre 0,5 i 2cm. En façanes esquerdejades i el segellant
quedarà enrasat amb el parament de la fulla principal sense esquerdejar. Quan s’utilitzin xapes metàlꞏliques les juntes de dilatació es
disposaran de manera que cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa
es fixarà mecànicament a aquesta franja que es segellarà el seu extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1.
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació. Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una barrera impermeable a
una distància ≥15cm per sobre del nivell del sòl exterior que cobreixi el gruix de la façana. Quan la façana estigui constituïda per un
material porós o tingui un revestiment porós, es disposarà un sòcol el material del qual tingui un coeficient de succió
Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarà un sistema de recollida i evacuació de l’aigua filtrada o
condensada quan la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida d’aigua s’utilitzarà un element
continu i impermeable (làmina, perfil especial, etc...) continu al llarg del fons de la cambra, inclinat cap a l’exterior, de manera que la vora
superior estigui situada a 10cm del fons com a mínim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema d’evacuació. Quan es disposi una
làmina, aquesta s’introduirà a la fulla interior en tot el seu gruix. Per l’evacuació es colꞏlocarà el sistema indicat a la D.T., que estarà
separat 1,5m com a màxim. Per comprovar la neteja del fons de la cambra després de la construcció del pany de paret complert, es
deixarà de colꞏlocar un de cada quatre maons de la primera filada.
Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el mur es segellarà amb un cordó que s’introduirà al rejuntat practicat al mur
de manera que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament exterior de la façana, es rematarà
l’ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a l’exterior l’aigua de pluja i es disposarà un goteró a la llinda per evitar que l’aigua de pluja
discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria, o s’adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. El minvell tindrà el
pendent cap a l’exterior, del 10% com a mínim, serà impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol o al mur
que es perllongui per la part del darrera i per ambdós costats del minvell. El minvell tindrà goteró a la cara inferior del sortint, separat del
parament exterior de façana 2cm com a mínim i l’entrega lateral amb el brancal serà de 2cm com a mínim. La junta de les peces amb
goteró tindrà la forma del mateix per no crear a través seu un pont cap a la façana. Quan el grau d’impermeabilitat exigit sigui igual a 5 i
les fusteries estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la façana, es disposarà un pre-cèrcol i una barrera impermeable als
brancals entre la fulla principal i el pre-cèrcol, o perllongar-la 10cm cap a l’interior del mur.
Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per evacuar l’aigua de pluja. En
el cas de colꞏlocació de cavallons, aquests tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints
cap als quals discorre l’aigua, separats com a mínim 2cm dels paraments de l’ampit i seran impermeables o es disposaran sobre una
barrera impermeable que tingui un pendent mínim del 10% cap a l’exterior. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces, quan siguin
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de pedra o prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin
impermeables amb el segellat adequat.
Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la façana, la junta entre
l’ancoratge i la façana es realitzarà de manera que n’impedeixi l’entrada d’aigua a través seu, mitjançant el sistema indicat al projecte, ja
sigui segellat, element de goma, peça metàlꞏlica, etc...
Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mínim del 10% cap a l’exterior per evacuar l’aigua. Els que
sobresurtin més de 20cm del pla de façana compliran les següents condicions: seran impermeables o tindran la cara superior protegida
per una barrera impermeable, a la trobada amb el parament vertical disposaran d’elements de protecció prefabricats o realitzats in situ que
s’estenguin cap amunt, com a mínim, 15cm i el remat superior ha de resoldre’s de manera que eviti la filtració d’aigua a la trobada i al
remat, també haurà de tenir un goteró a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de les peces amb el
goteró tindran la mateixa forma.
Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d’1cm. Sobre la superfície fresca es passarà el remolinador mullat
amb aigua fins que quedi plana.
Aïllant tèrmic. La colꞏlocació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació mecànica el nombre
de fixacions dependrà de la rigidesa dels panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el nombre als punts singulars. La
separació màxima entre fixacions serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas de fixació per adhesió es colꞏlocaran els
panells de baix cap dalt. Si l’adherència dels panells a la fulla principal es realitza mitjançant un adhesiu interposat no es sobrepassarà el
temps d’utilització de l’adhesiu; si l’adherència es realitza mitjançant el revestiment intermedi, els panells es colꞏlocaran just quan s’acabi
d’aplicar sobre el revestiment, quan encara estigui fresc. Els panels haurien de quedar estables en posició vertical i continus evitant els
ponts tèrmics. No s’interromprà la fulla d’aïllament a la junta de dilatació de la façana.
Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana assenyalant als forjats l’alineació interior de la fàbrica. Es colꞏlocaran
mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a
distàncies de 4m com a màxim. Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica amb la junta de dilatació de la fulla principal. Es
replantejarà la fàbrica assenyalant al forjat la situació dels buits segons el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el suport mullant la
zona d’arrencada de la fàbrica, i els maons s’humitejaran abans de colꞏlocar-los a l’obra. Per la colꞏlocació dels maons es seguiran les
indicacions assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una bona trava. A la
trobada amb el forjat es deixarà una distància a la part superior de la fulla de 2cm de gruix que s’omplirà amb guix passats uns dies. Les
regates per instalꞏlacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina regatadora, però trencant només un canó en els maons. Les
juntes de dilatació es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es colꞏlocarà el material de replè en l’interior
de les juntes i se segellaran.
Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la canal al terra i al
sostre, que s’haurien de separar 2cm de la fulla principal. Previ a la fixació dels perfils s’enganxarà una banda d’estanquitat sota les canals
inferiors, així com al perímetre de l’extradosat autoportant amb els elements que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra
com al sostre. Es respectarà la distància entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es colꞏlocaran començant pel perímetre i
anant encaixant-los amb les canals, deixant-los solts sense cargolar la unió, excepte els de l’arrencada dels murs i els fixos al sistema
(brancals, trobades, etc...). La distància entre eixos serà l’especificada al projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i mai més gran
de 60cm. Aquesta modulació es mantindrà a la part superior dels buits. Els cèrcols exteriors no s’ancoraran mai a l’estructura portant de
l’extradosat. Per la disposició i fixació dels perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, racons i cantonades se seguiran les
indicacions del fabricant. Les instalꞏlacions es passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas d’haver-se de realitzar altres
perforacions es comprovarà que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es colꞏlocaran arran de sostre i recolzant-se sobre falques al terra.
Quan siguin de menor dimensió que l’altura lliure es colꞏlocaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es
cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es colꞏlocaran segons les instruccions del fabricant. A les cantonades, es
cargolaran les plaques d’un costat i de l’altre, colꞏlocant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi aplacat un costat, es
colꞏlocaran els perfils de l’altre costat tancant l’angle, després s’aniran cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs.
Com acabat s’aplicarà pasta als caps dels cargols i juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà assecar i
s’aplicarà una capa de pasta d’acabat. Una vegada sec, s’aplicarà la segona capa i s’escatarà la superfície tractada. Les arestes de les
cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques.
Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a esquerdejar. S’aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta fins aconseguir un gruix
entre 1 i 1,5cm. Al revestiment s’hi disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou distància entre les juntes contigües per tal
d’evitar l’esquerdament. Abans de que s’endureixi es polirà, aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i
les irregularitats. La superfície esquerdejada es mantindrà humida fins que es prengui el morter. Se suspendrà l’execució en temps de
gelades o en temps extremadament sec i calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s’adoptarà la solució de la D.T. .
Es disposarà un ajunta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota d’aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta
s’omplirà després de la retracció de la fulla principal amb un material amb elasticitat compatible amb la deformació prevista del forjat i
protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del revestiment amb armadures disposades al llarg del forjat de manera que sobrepassin
l’element 15cm per sobre del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la fàbrica. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels
pilars, es reforçarà el revestiment amb armadures disposades al llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós costats.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, Execució,
Revestiment intermedi, Aïllament tèrmic i revestiment exterior.
Verificació
Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot l’edifici. En general tota la fàbrica de
maó buit haurà d’anar protegida per l’exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la façana a l’aigua de vessament.
Amidament i abonament
m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de lligades, minvament i
trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 1m².
2 OBERTURES
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, ventilació i
connexió.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i
permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització.
CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
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UNE.
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. Definiciones,
clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb
perfils conformats de neoprè.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
2.1 Fusteries exteriors
2.1.1 Fusteries de fusta
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, d’esquadres de fusta, amb tots els seus mecanismes, colꞏlocades directament sobre
l’obra o bé fixades amb bastiment de base. No comprèn l’envidrament.
Components
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra mitjançant ancoratges
galvanitzats o esquadries de fusta de pes específic ≥ 450 kg/m³ i humitat ≤ 15%. S’hi colꞏlocaran ribets de fusta quan disposin
d’envidrament, la protecció exterior serà pintura, lacat o vernís. També es tindran en consideració els accessoris i les ferramentes, a l’igual
que els junts perimetrals.
Característiques tècniques mínimes
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència
al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. I aniran protegides exteriorment
amb pintures o vernissos.
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments reglamentaris:
assajos, distintius i marcatges CEE. Les esquadries no presentaran guerxaments, fongs ni abonyegaments i els eixos seran rectilinis. Les
unions es faran amb macles rígides formant angles rectes. Els canals de recollida d’aigua de condensació dels escopidors tindran les
dimensions adequades, hi haurà n mínim de 3 orificis per cada m de desguàs.
Execució
Condicions prèvies
L’emmagatzematge serà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes, no estaran en contacte amb el terreny. Es
protegiran contra els agents biòtics i abiòtics. Segons CTE DB SE-M punt 3.2.
Fases d’execució
Replanteig.
Colꞏlocació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, i d’altres que
mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat.
Segellat. Si convé les juntes es segellaran amb massilles especials.
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats, si és necessari, amb els materials adequats.
Colꞏlocació dels mecanismes.
Neteja de tots els elements.
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del
bastiment respecte de la paret: ± 2 mm.
Control i acceptació
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. Ha d'obrir i
tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar
cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim,
i a menys de 30 cm dels extrems. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La franquícia entre la fulla i
el bastiment serà ≤ 0,2 cm.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA88.
Verificació
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es colꞏloqui l’envidrament.
Amidament i abonament
2
m de llum d’obra d’element colꞏlocat. Incloent-hi en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva colꞏlocació, elements de connexió,
tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els envidraments. S’haurà d’especificar si s’inclouen els bastiments de base, les pintures i els
vernissos.
ut els elements singulars d’ebenisteria, completament acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F.
2.1.2 Fusteries metàlꞏliques
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, colꞏlocades directament
sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn envidrament.
Components
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra mitjançant ancoratges
galvanitzats.
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable.
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament.
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc...
Característiques tècniques
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Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència
al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. En el cas d’acer laminat en calent
i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas d’alumini els perfils i xapes tindran una protecció anòdica
de gruix variable en funció de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm.
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: Assajos, distintius
i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida
d’aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. Les
unions entre perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió.
Execució
Condicions prèvies
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurarà que no entri en contacte directe
amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es procurarà la formació de ponts galvànics per a la unió de diversos materials
metàlꞏlics.
Fases d’execució
Replanteig.
Colꞏlocació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, i d’altres que
mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat.
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials.
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats.
Colꞏlocació dels mecanismes.
Neteja de tots els elements.
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del
bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm
Control i acceptació
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. S’ha de
prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb l’alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar
correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus
de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar
subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i
a menys de 30 cm dels extrems.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA88
Verificació
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es colꞏloqui l’envidrament. Per comprovar
l’estanquitat es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la façana.
Amidament i abonament
2
m de llum d’obra d’element colꞏlocat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva colꞏlocació, elements de connexió,
tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments.
ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F.
2.1.3 Fusteries de PVC
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables de PVC, amb tots els seus mecanismes i colꞏlocades sobre bastiment de base.
Components
El bastiment de base podrà ser de perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta.
Els perfils de PVC obtinguts per extrusió, de gruix ≥ 18mm i pes específic 1,40 gr/cm3. Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament.
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc...
Característiques tècniques
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència
al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic.
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: assajos, distintius
i marcatges CEE. Els canals de recollida d’aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3
orificis per cada m de desguàs. Els perfils i xapes seran de color uniforme i no presentaran deformacions. Les unions entre perfils es faran
amb soldadura tèrmica.
Execució
Condicions prèvies
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.
Fases d’execució
Replanteig.
Colꞏlocació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte i d’altres que
mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat.
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials.
Eliminació dels rigiditzadors, i tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats.
Colꞏlocació dels mecanismes.
Neteja de tots els elements.
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del
bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2 cm, <0,4cm.
Control i acceptació
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. Ha d'obrir i
tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar
cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca
mètrica, d’acer inoxidable, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
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D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88.
Verificació
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es colꞏloqui l’envidrament. Per comprovar
l’estanquitat , es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb la resta de la façana.
Amidament i abonament
2
m de llum d’obra d’element colꞏlocat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva colꞏlocació, elements de connexió,
tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base ni tampoc els envidraments.
ut dels elements singulars completament acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F.
2.1.4 Fusteries de vidre
Portes de vidre trempat, incolor o de color filtrant, amb possible trencament a l’àcid, amb o sense fulles batent i colꞏlocades amb fixacions
metàlꞏliques.
Components
El bastiment de base podrà ser de perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta.
Les fulles de vidre seran transparents, traslluïdes o reflectants amb característiques mecàniques de major resistència a l’empenta de xoc
mecànic i tèrmic. En cas de ruptura es fragmentarà en petites partícules no tallants
Els accessoris seran de material inoxidable. També hi haurà les ferramentes, els junts perimetrals, etc...
Característiques tècniques
S’especificarà si el tancament practicable és amb trencament de pont tèrmic. Els perfils i xapes seran de color uniforme, i no presentaran
deformacions. Les unions entre perfils es faran amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió. Control i
acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: assajos, distintius
i marcatges CEE.
Execució
Condicions prèvies
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.
Fases d’execució
Replanteig.
Subministrament i colꞏlocació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos.
Segellat dels vidres fixos.
Subministrament i colꞏlocació de les fulles batent sobre els mecanismes prèviament colꞏlocats.
Neteja del conjunt.
Toleràncies d'execució. Aplomat, franquícia porta obertura; Alineació dels punts de gir i pomelꞏles: ± 2 mm; Franquícia de les portes amb
la instalꞏlació: superior 3 mm, inferior 7 mm i lateral 2 mm.
Control i acceptació
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre Les fulles
han de quedar al nivell i al pla previstos. Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per mitjà
de peces i ferramentes metàlꞏliques. No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó. Entre les
peces metàlꞏliques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic. Les peces metàlꞏliques han de quedar fixades per mitjà de
cargols.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88.
Amidament i abonament
m2 de llum de superfície amidada. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva colꞏlocació. La partida inclou, també, la
colꞏlocació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.
2.2

Envidrament

2.2.1 Vidres plans
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paralꞏleles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les obertures dels
edificis.
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en:
Vidre Simple. Envidrament format per una sola fulla de vidre.
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades superficialment o no, suspès amb perfil
conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint aïllament o control tèrmic, acústic o
solar per mitjà del tractament dels vidres.
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat amb més resistència als
esforços d’origen mecànic i tèrmic.
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes
d’òxids metàlꞏlics.
Components
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a
2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el vidre pot ser: Vidre
incolor: transparent i de cares completament paralꞏleles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids
metàlꞏlics i metalls nobles i aconseguint reduir les pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids
metàlꞏlics, reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids
metàlꞏlics estables. Vidre de protecció solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de
capa de silici elemental, obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per bugada contínua i
posterior laminació de la massa de vidre en fusió.
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat pels bastiments de la
corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o
elàstiques.
Característiques tècniques mínimes
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Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica quedant, en cas de
trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas
d’envidrament antirobatori; quatre en cas d’envidrament antibala. Vidres aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes,
separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment metàlꞏlic,
en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb
cambra d’aire). L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de control solar.
Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar directa. Poden ser vidres
colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies
del vidre. Poden anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa
metàlꞏlica dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàlꞏlics estables, no deformen les imatges al
seu través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de
trempat, que li confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva colꞏlocació en
claraboies, i en qualsevol element translúcid de coberta. Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de
temprat, augmentant la seva resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden
incorporar capes de policarbonat. Es classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda
persones, etc., Nivell B-Anti-agressió i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes de munició d’arma).
Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats
intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàlꞏlics.
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes preformades, perfils de PVC o
EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de
naturalesa incorruptible, inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que
estigui constituït el bastidor.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i Escumes
elastomèriques.
Execució
Condicions prèvies
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. S’ha de
colꞏlocar de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben
fixat en el seu emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de
ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar colꞏlocada a
l'exterior. Si són exteriors, s'han de colꞏlocar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva
colꞏlocació s'efectuï des de l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format
per dues llunes de diferent gruix, la més prima es colꞏlocarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior.
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no s’admet cap manufactura
posterior. Les peces metàlꞏliques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.
Fases d’execució
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, colꞏlocant l’envidrament amb les folgances perimetrals i laterals especificades a
les normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies
dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta,
ribets de fusta o metàlꞏlics clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàlꞏlics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàlꞏlics cargolats o
mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàlꞏlics o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta
prèviament rebuts en el cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàlꞏlic que permeti la reposició o substitució eventual
de la fulla de vidre.
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors).
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper al pern en el bastidor a la
francesa, i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una
distància dels cantons del volum igual a L/1.
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una distància de 1/10
de la seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells.
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, bandes preformades
autoadhesives o perfils extrusionats elàstics.
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 10mm, i alçàries de galzes de 10 a
25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples
de gruix ≥ 10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ±
0.5 a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix ≤ 20mm, i alçàries de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les
franquícies perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire ≥20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm
(toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la colꞏlocació amb perfils
conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de la franquícia lateral
són per als vidres colꞏlocats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de 6 a
60mm, franquícia lateral amb tolerància de ± 0,5mm i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu gruix.
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per causes químiques,
impressions produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de
l'aire i variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Serà
del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en
la resta de les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions
en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Colꞏlocació del vidre de doble fulla:
en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha colꞏlocat a l'interior. Envidrament amb vidre doble i massilla. Colꞏlocació
correcta dels tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. Colꞏlocació de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta
d'adherència. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions.
Colꞏlocació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de colꞏlocar a l'interior.
2
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de 25 mm ; i en
2
massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm .
Control i acceptació
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidres, Envidrament amb vidre
laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.
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Amidament i abonament
2
m amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., protecció i
neteja final.
En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en amplària de 3cm.
2.2.2 Vidres sintètics
Envidrament format per planxes de policarbonat, metacrilat, etc..., que amb diferents sistemes de fixació, ja sigui amb perfils o gomes
constitueixen cobertes, lluernaris, claraboies, tancaments verticals, etc..., podent ser incolores, translúcides o opaques.
Components
Planxes de policarbonat o metacrilat (de colada o d’extrusió), etc..., sistema de fixació i elements de tancament d’alumini.
Característiques tècniques mínimes
Planxes. Planxes de policarbonat, metacrilat (de colada o d’extrusió), etc... Satisfaran les condicions d’alta resistència a l’impacte,
aïllament tèrmic suficient, nivell de transmissió de llum, transparència, resistència al foc sota pes específic i possible protecció contra
radiació ultraviolada.
Sistema de fixació. Base de ferro encunyat, goma i clips de fixació.
Element de tancament d'alumini.
Control i acceptació
Vidre. Identificació. Se’n presentaran com a mínim 3 mostres. Han de ser plans, sense asprors ni talls a les vores i el gruix serà uniforme a
tota la seva extensió. Es comprovaran les dimensions d’un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta, no acceptant-se variacions superiors a
1 mm de gruix ni a 2 mm en la resta de dimensions. Distintius: Segell INCE per a materials aïllants. Assaigs: propietats mecàniques, índex
d'atenuació acústica, característiques energètiques, propietats tèrmiques, reacció i resistència al foc, propietats elèctriques i dielèctriques i
durabilitat.
Perfils d'alumini anoditzat. Distintius: Marca de Qualitat “EWAA EURAS”. Assaigs: mesures i toleràncies(Inèrcia del perfil), gruix del
recobriment anòdic i qualitat del segellat del recobriment anòdic. Lots: 50 unitats de finestra o fracció.
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Es comprovarà el certificat d’origen.
Execució
Condicions prèvies
En l’empanellat de cobertes, es disposaran corretges completament muntades fixades a l'element suport, netes d'òxid i imprimada o
tractades, si és necessari. En l’empanellat vertical no serà necessari disposar corretges horitzontals fins a una càrrega de 100 kN/m2. Es
suspendran els treballs quan la seva colꞏlocació s'efectuï des de l'exterior i la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h.
Fases d’execució
Envidrament amb vidre sintètic. L’empanellat ha de colꞏlocar-se de manera que en cap punt sofreixi esforços a causa de variacions
dimensionals, muntant-se amb una folgança perimetral de 3 mm. Es comprovarà que el vidre sintètic no estigui sotmès a esforços produïts
per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. La manipulació de les planxes s'efectuarà, sempre que sigui possible, des de
l'interior dels edificis, assegurant la seva estabilitat amb mitjans auxiliars fins que siguin definitivament fixades. Les planxes es muntaran,
mitjançant un perfil continu d'amplada mínima de 60 mm, d'acer galvanitzat o alumini, amb la interposició d'un material elàstic que
garanteixi la uniformitat de la pressió del neoprè o material similar. La junta es tancarà per la part superior mitjançant un llistó tapajunts
d'acer galvanitzat o alumini amb la interposició de dues juntes de neoprè o similar que uniformitzin i constitueixin una banda d'estanquitat.
El tapajunts es cargolarà al perfil base mitjançant cargols autoroscants d'acer inoxidable o galvanització disposada cada 35 cm com a
màxim. Els extrems oberts del panell es tancaran mitjançant un perfil en O d'alumini o amb perfil abotonable del mateix material.
Diferència de longitud entre les dues diagonals de l’envidrament: cèrcols 2m: ±2,50 mm; cèrcols 2m: ± 1,50 mm.
Control i acceptació
Comprovació d’un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta.
Verificació
Una vegada colꞏlocats es protegiran de projeccions de morter, pintura, etc... La neteja es realitzarà mitjançant aclarits amb aigua que
eliminin els elements abrasius, rentant-lo amb aigua i sabó o detergents neutres i assecat amb elements suaus. No s'utilitzaran espàtules,
fulles i altres elements o materials abrasius o corrosius.
Amidament i abonament
2
m amidada la superfície totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., amb protecció i neteja
final.
2.3 Proteccions Solars
2.3.1 Persianes
Proteccions de les obertures de façana, enrotllables o de gelosia, d'accionament manual o a motor, per enfosquir i protegir l’interior.
Components
Persiana, guia, sistema d’accionament, calaix de persiana i lamelꞏles.
Característiques tècniques mínimes
Lamelꞏles de fusta. Altura màxima 6 cm, amplària mínima 1,10 cm. Humitat inferior a 8% en zona interior i a 12% en zona litoral.
Lamelꞏles d'alumini. Altura màxima 6 cm, amplària mínima 1,10 cm. Anoditzat 20 micres en exteriors, 25 micres en ambient marí.
Lamelꞏles de PVC. Pes específic mínim 1,40 gr/cm3 i gruix mínim del perfil 1 mm.
Persiana. Podrà ser enrotllable o de gelosia. La persiana estarà formada per lamelꞏles de fusta, alumini o PVC, sent la lama inferior més
rígida que les restants.
Guia. Els perfils en forma d'O que conformin la guia, seran d'acer galvanitzat o alumini anoditzat i de gruix mínim 1 mm.
Sistema d'accionament. En cas de sistema d'accionament manual. El corró serà resistent a la humitat i capaç de suportar el pes de la
persiana. La corriola serà d'acer o alumini, protegits contra la corrosió, o de PVC. La cinta serà de material flexible amb una resistència a
tracció quatre vegades superior al pes de la persiana. En cas de sistema d'accionament mecànic. El corró serà resistent a la humitat i
capaç de suportar el pes de la persiana. La corriola serà d'acer galvanitzat o protegit contra la corrosió. El cable estarà format per fils
d'acer galvanitzat, i anirà allotjat en un tub de PVC rígid. El mecanisme del torn estarà allotjat en caixa d'acer galvanitzat, alumini anoditzat
o PVC rígid.
Caixa de persiana. En qualsevol cas la caixa de persiana estarà tancada per elements resistents a la humitat, de fusta, xapa metàlꞏlica o
formigó, sent practicable des de l'interior del local. Així mateix seran estanques a l'aire i a l'aigua de pluja i es dotaran d'un sistema de

306

bloqueig des de l'interior. Tindrà la consideració de pont tèrmic, a efectes de càlcul de la transmitància tèrmica (U), si la seva àrea és
>0,5m².
Control i acceptació
Els materials i equips d’origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Comprovació del certificat d’origen.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lamelꞏles de fusta i Lamelꞏles
d’alumini.
Execució
Condicions prèvies
La façana haurà d'estar acabada i l'aïllament ja colꞏlocat. Els buits en façana ja estaran acabats, fins i tot el revestiment interior, l'aïllament
i la fusteria. S'evitaran els següents contactes: zinc en contacte amb acer, coure, plom i acer inoxidable; alumini amb plom i coure; acer
dolç amb plom, coure i acer inoxidable; plom amb coure i acer inoxidable; coure amb acer inoxidable.
Fases d’execució
Persiana enrotllable. Se situaran i aplomaran les guies, fixant-se al mur mitjançant cargolat o ancoratge de les seves patilles. Estaran
proveïdes, per a la seva fixació, de perforacions o patilles equidistant, de gruix > 1 mm i una longitud de >10 cm. Tindran 3 punts de fixació
per a altures no majors de 250 cm, 4 punts per a altures no majors de 350 cm i 5 per a altures majors. Els punts de fixació extrems
distaran d'aquests 25 cm com a màxim. Les guies estaran separades com a mínim 5 cm de la fusteria i penetraran 5 cm en la caixa de
enrotllament. S'introduiran en les guies la persiana i entre aquestes i les lamelꞏlas hi haurà una folgança de 5 mm. El corró s'unirà a la
corriola i es fixarà, mitjançant ancoratge dels seus suports a les parets de la caixa d’enrotllament cuidant que quedi horitzontal. El
mecanisme d’enrotllament automàtic, es fixarà al parament en el mateix plànol vertical que la corriola i a 80 cm del sòl. La cinta s'unirà en
els seus extrems amb el mecanisme d’enrotllament automàtic i la corriola, quedant tres voltes de reserva quan la persiana estigui tancada.
La lama superior de la persiana, estarà proveïda de cintes, per a la seva fixació al corró. La lama inferior serà més rígida que les restants i
estarà proveïda de dos topalls a 20 cm dels extrems per a impedir que s'introdueixi totalment en la caixa d’enrotllament.
Persiana de gelosia. Si és corredissa, les guies es fixaran adossades al mur i paralꞏleles als costats del buit, mitjançant cargols o patilles,
els ferratges de penjar i els pivots guia es fixaran a la persiana a 5 cm dels extrems. Si és abatible, el marc es fixarà al mur per mitjà de
cargols o patilles, tenint com a mínim dos punts de fixació a cada costat del marc. Si és plegable, les guies es colꞏlocaran adossades o
encastades en el mur i paralꞏleles entre si, fixant-se mitjançant cargols o patilles, es colꞏlocaran ferratges de penjar cada dues fulles de
manera que ambdós quedin en la mateixa vertical. La persiana quedarà aplomada, ajustada i neta.
Control i acceptació
Comprovacions dues cada 50 unitats. Es prestarà especial cura en l'execució dels ponts tèrmics. Situació i aplomat de les guies,
penetració en la caixa, 5 cm. Separació de la fusteria, 5 cm com a mínim. Fixació de les guies. Caixa de persiana, fixació dels seus
elements al mur. Estanquitat de les juntes de trobada de la caixa amb el mur. Aïllant tèrmic. Sistema de bloqueig des de l'interior, si
s’escau. Lama inferior més rígida amb topalls que impedeixin la penetració de la persiana en la caixa. Accionament de la persiana.
Amidament i abonament
2
ut o m de buit tancat amb persiana, totalment muntada. Incloent tots els mecanismes i accessoris necessaris pel seu funcionament.
2.3.2 Tendals
Proteccions lleugeres de lona, en general plegables, que detenen parcial o totalment la radiació solar directa.
Components
Peça/es tèxtil/s, opaques o translúcides, estructura de sustentació (braços laterals, etc.) i mecanismes d'ancoratge (tacs d'expansió i
tirafons de cap hexagonal, cadmiat o galvanització).
Control i acceptació
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
Els ancoratges es fixaran a elements resistents (fàbriques, forjats, etc.). Si són ampits de fàbrica l'gruix mínim no serà inferior a 15 cm.
S'evitaran els següents contactes bimetàlꞏlics: zinc en contacte amb acer, coure, plom i acer inoxidable; alumini amb plom i coure; acer
dolç amb plom, coure i acer inoxidable; plom amb coure i acer inoxidable; coure amb acer inoxidable.
Fases d’execució
Abans de l'encàrrec, s'haurà de precisar el sortint màxim del tendal, segons D.T. Es muntaran segons el model i les instruccions
específiques del fabricant, sota el control de l'oficina d'estudis corresponents. En el cas que el tendal dugui tambor d'enrotllament, aquest
no entorpirà el moviment de les fulles de la fusteria. A causa del notable vol i del perill de danys per forts vents, s'empraran preferentment
en els pisos inferiors dels edificis. S'encastaran a la façana els elements de fixació. El tendal quedarà aplomat i net.
Control i acceptació
Encastament a la façana. Elements de fixació.
Amidament i abonament
m2 de tendal completament acabat. Fins i tot ferratges i accessoris, totalment colꞏlocat.
2.3.3 Gelosies
Proteccions de buits exteriors, formats per cossos opacs (blocs, peces, lamelꞏles o panells), ancorats directament a l’estructura o a un
sistema d’elements verticals i horitzontals fixats a la façana, per a protegir del sol i de les vistes interiors.
Components
Gelosia, ancoratge a façana, morter, lamelꞏles, panells d’alumini anoditzat i blocs.
Característiques tècniques mínimes
Gelosia. Gelosia de blocs, el bloc tindrà un volum de buits superior al 33% del total aparent, disposats segons un eix paralꞏlel a la menor
dimensió de la peça, podent ser de material ceràmic o de formigó, i anar o no armades. Gelosia de peces, les peces tindran la forma
adequada perquè amb la seva unió, resulti una superfície perforada que dificulti la visió, podent ser d’alumini anoditzat amb gruix mínim de
20 micres en ambient normal o 25 micres si és ambient marí, o d’acer protegit contra la corrosió. Gelosia de lamelꞏles, estarà formada per
una sèrie de lamelꞏles amatents horitzontal o verticalment que poden ser fixes o orientables, de fibrociment, alumini, PVC, acer, fusta,
etc... Gelosia de panells, estarà formada per una sèrie de panells d’alumini anoditzat.
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Ancoratge a façana. En cas de gelosia de blocs, aquests es rebran amb morter. En cas de gelosia de peces, lamelꞏles, o panells, aquests
s’uniran a un suport pel seu ancoratge a façana.
Morter. En la confecció de morters, es tindran en compte les característiques dels seus components: calç, sorres, aigües i ciments. No
presentaran guerxament, fissures ni deformacions o qualsevol altre defecte apreciable a primera vista i seran prou rígides com per a no
entrar en vibració sota l’efecte de càrregues de vent.
Panells d’alumini anoditzat. Alumini, protecció anòdica mínima de 20 micres en exteriors i 25 en ambients marins.
Blocs. Els blocs estaran exempts de taques, eflorescències, escrostaments, esquerdes, trencaments o qualsevol defecte apreciable a
primera vista.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Panells d’alumini anoditzat,
Morters.
Els materials i equips d’origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen a les corresponents normes
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d’origen industrial que
acrediti el compliment d’aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves
característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
Les gelosies no seran elements estructurals i quedaran aïllades per a no afectar els esforços d’altres elements de l’edifici. En la trobada
amb un forjat o qualsevol altre element estructural superior, existirà un espai de 2 cm, que s’emplenarà posteriorment amb morter. En les
gelosies de panells, el suport estarà format per una sèrie d’elements horitzontals d’alumini anoditzat o acer galvanitzat, proveïts dels
elements necessaris pel seu ancoratge a façana, suportant sense deformacions els esforços de vent. En les gelosies de blocs armats, si el
buit a tancar està limitat per elements estructurals, s’assegurarà el seu ancoratge disposant elements intermedis. En les gelosies de
lamelꞏles, el suport estarà format per una sèrie de perfils horitzontals i verticals d’acer galvanitzat o alumini anoditzat, essent capaç de
suportar els esforços de vent sense deformar-se ni produir vibracions. En les gelosies de peces, el suport estarà format per una sèrie
d’elements horitzontals i/o verticals units entre si i compostos per perfils d’alumini anoditzat o acer galvanitzat. Els perfils verticals estaran
separats de manera que cada lamelꞏla tingui, com a mínim, dos punts d’unió. Els buits estaran acabats, fins i tot revestiment interior i
aïllament de façana. Es preveurà la compatibilitat entre els materials d’unió entre la gelosia i l’edifici.
Fases d’execució
Gelosia de blocs, humitejat previ dels blocs. En cas de gelosia de blocs armada, es colꞏlocaran 2 rodons cada 60 cm com a màxim i en les
juntes perpendiculars a les vores de suport. Gelosia de peces, aquestes es fixaran als elements de suport, procurant que no quedin
folgances que puguin produir vibracions. Gelosia de lamelꞏles, el suport es fixarà a la façana mitjançant l’ancoratge dels seus elements,
procurant que quedin completament aplomats. Les lamelꞏles es fixaran al suport procurant que no existeixin folgances en la unió que
permetin a les lamelꞏles produir vibracions. Gelosia de panells, l’estructura es fixarà a la façana mitjançant l’ancoratge dels seus elements
procurant que quedin aplomats. Els panells es fixaran a l’estructura de suport.
Toleràncies admissibles. Gelosia de blocs: Planor ≤ 10mm/2m; Desplom ≤ 3mm/1m; Horitzontalitat ≤ 2 mm/1m. Gruix junta ≤ 1cm.
Gelosia de peces amb panells o de lamelꞏles: Planor, ≤ 3 mm/m.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Gelosia de blocs armada,
Gelosia de peces colꞏlocada, Gelosia de lamelꞏles i panells. El morter d’unió tindrà la dosificació especificada.
Amidament i abonament
ml de gelosia. Fins i tot sòcol i mà d’obra necessària per la seva colꞏlocació.
m² estructura de suport i ancoratge, totalment acabada.
SUBSISTEMA SOLERES
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per un enrajolat. Capa resistent
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està
indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es
pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instalꞏlacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús
pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les
soleres alleugerides.
Normes d’aplicació
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS
1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad.
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991.
Components
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes.
Característiques tècniques mínimes
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc...
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc...
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i
químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físicomecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les
tradicionalment usades.
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a
adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE.
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de
polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó.
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit,
etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants.
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Execució
Condicions prèvies
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per
inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de
qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne
la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les
mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes.
Les instalꞏlacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els
sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments,
aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura
ambient entre 5°C i 40°C.
Fases d’execució
Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es
compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es colꞏlocarà la làmina de polietilè sobre la sub-base.
Colꞏlocació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i
la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de colꞏlocar el formigó. El curat es
realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat.
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es colꞏlocaran elements separadors de poliestirè expandit
que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de
retracció, s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció
cada 25 m² i la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3
mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les
trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els
junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el
temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de
durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la
seva formació.
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem
el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de colꞏlocar-se a un metre per sota del sòl i repartits
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre
interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han
de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva
reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es
deixarà a l’espera de l’enrajolat.
Control i acceptació
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de
la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no
presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de
1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la
distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm
o +1,50 cm respecte a l'especificat.
Amidament i abonament
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i colꞏlocació del segellat.
2
m de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m²,
com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%.
SUBSISTEMA DEFENSES
1 BARANES

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada
a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de
caiguda entre zones situades a diferent alçada.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
Components
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes
amb cargols.
Característiques tècniques mínimes
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc.
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran
protegits del contacte directe amb l'usuari.
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Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC,
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc.
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus
eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a
fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del
forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o
se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la
vora del forjat mínim 10 cm.
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta.
Execució
Condicions prèvies
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix
d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per
prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el
contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie
galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També
s'evitaran els següents contactes bimetàlꞏlics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb:
plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable.
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes.
Fases d’execució
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instalꞏlació. Així
mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques,
platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de
dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges.
Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables
sempre des de l'interior.
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb
morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es
realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada
d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàlꞏlica o algun altre element que produeixi el mateix
efecte.
Control i acceptació
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient
per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de
protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una
força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i
altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està
situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de
l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN.
Amidament i abonament
ml totalment acabat i colꞏlocat. Incloent els passamans i les peces especials.
2 REIXES
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció física de finestres,
balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
Components
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge.
Característiques tècniques mínimes
Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als ancoratges.
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres.
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc...
Control i acceptació
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents
capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat.
Execució
Condicions prèvies
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Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior a 15 cm. Els buits
en la fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran de portar una protecció
anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí.
S'evitaran els següents contactes bimetàlꞏlics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer
dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable.
Fases d’execució
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T.
S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament aplomada. L’ancoratge al
mur serà estable i resistent, quedant estanc, no originant penetració d’aigua.
Control i acceptació
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats.
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, comprovació de la fixació
(ancoratge) segons especificacions de la D.T.
Amidament i abonament
ut de reixa totalment acabada i colꞏlocada.
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient resistència al foc
segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els
obtinguts al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Reglament d’instalꞏlacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993.
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència en front al foc. RD 312/2005.
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI.
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82.
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals i edificis.

Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79.
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79.
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004.
UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos.
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación

1.1 Pintures ignífugues intumescents
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàlꞏlics, per a augmentar la resistència i estabilitat al foc de
l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.
Execució
Condicions prèvies
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, la brillantor i la
textura uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes les parts
descobertes dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es donguin les següents condicions : les temperatures
inferiors a 5°C o superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els
treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre
suports molt freds ni sobreescalfats.
Fases d’execució
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les capes d'imprimació, de protecció o
de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir
d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F. Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera s'ha
d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de
pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva
conseqüent expansió en cas d'incendi. La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha de tenir
una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola.
Control i acceptació
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat.
Amidament i abonament
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T.
1.2 Morters
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals.
Components
Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials amb mitjans manuals.
Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials o lineals.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. A la superfície
seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes . S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. S'han de picar els elements no rugosos
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per tal d'afavorir l'adherència del morter. La temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés
d'adormiment. S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment. No s'han d'afegir
additius al producte preparat.
Fases d’execució
Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació del suport, estesa del material. La superfície del revestiment ha de quedar llisa,
amb la planor i l'aplomat previstos. Toleràncies d'execució: Planor: ± 10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 mm/3m.
Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit al
suport. L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. Toleràncies d'execució: per gruix de 2 a 5cm entre –2 a
+15 mm.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
1.3 Plaques
Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres i elements estructurals, com sostres i
biguetes de fusta, sostre de formigó, sostre de formigó i xapa d’acer colꞏlaborant, bigues i pilars de fusta, i bigues i pilars metàlꞏlics.
També es poden utilitzar en cel ras, suportades per un entramat de perfils suspesos mitjançant barres regulables. El sistema sustentant de
les plaques pot ser fix o desmuntable.
Execució
Condicions prèvies
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. En el revestiment acabat
no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables. La manipulació de les plaques (talls, forats per a instalꞏlacions,
etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser
la correcta. El material colꞏlocat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
Per cel ras. Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni
tacades. Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros galvanitzats i estopa
enguixada.
Fases d’execució
Revestiment de sostre de fusta. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim, fixades directament a la fusta
mitjançant grapes o cargols. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Colꞏlocació de llana de roca al sostre. Fixació de les tires de
silicat càlcic a les biguetes. Colꞏlocació de les plaques. Si es colꞏloca una segona capa de plaques, la junta d'aquestes no coincidirà amb
la primera capa, i es fixarà d'igual manera que la primera capa, atravessant-la fins arribar a la fusta. Segellat dels junts.
Revestiment de sostre de formigó. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Colꞏlocació de les plaques. Les plaques poden instalꞏlarse sobre l'encofrat a l'hora de formigonar, quedant la placa com encofrat perdut. S'utilitzaran cargols o tires de placa de silicat càlcic per
complementar la subjecció. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàlꞏlic expansiu directament sobre el formigó.
Segellat dels junts.
Revestiment de sostre de xapa colꞏlaborant. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim. Preparació de les
plaques (talls, forats, etc.). Fixació de les tires de silicat càlcic a la xapa. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac
metàlꞏlic expansiu. Colꞏlocació de les plaques. Segellat dels junts .
Revestiment de bigues i pilars. Preparació de les plaques (talls, fortas, ...) El gruix de les plaques de silicat càlcic es calcularà en funció del
factor forma del perfil i aplicant les taules subministrades pel fabricant. Preparació de peces rigiditzadores, si és el cas. Quan els perfils
tinguin una alçària superior a 600mm es colꞏlocarà una peça rigiditzadora de 100mm d’amplària. Colꞏlocació de les plaques. La fixació de
les plaques es realitzarà mitjançant grapes o cargols i tacs d’acer. Separació entre punts de fixació: Distància entre cargols: ≤200mm,
Distància del cargol a l’extrem de la placa: ≤50mm, Distància entre grapes:≤100mm, Distància de la grapa a l’extrem de la placa: ≤20mm.
Segellat dels junts.
Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils. Si el sistema és desmuntable, s'ha de colꞏlocar un perfil fixat a les parets, a tot el
perímetre. Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a
junts. Si degut a irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa s'haurà reomplir prèviament amb llana de roca. S'han de
colꞏlocar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. Separació entre punts de suspensió: ≤
1250 mm. Separació entre cargols i extrem de la placa: ≥ 15 mm. Fletxa màxima dels perfils de l'entramat: ≤ 1/360 de la llum. Toleràncies
generals d'execució: Alineació dels perfils: ± 2 mm/2 m.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser
rígids, semirígids, flexibles, granulars, pulverulents o pastosos.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica.
DB HR, Protecció enfront del soroll.
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002.
Llei del soroll. Ley 37/2003.
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Contaminació acústica. RD 1513/2005.
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

2.1 Rígids, semirígids i flexibles
Components
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre celꞏlular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants
semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial,
poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix
d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives)
Característiques tècniques mínimes
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament
tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i
accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es
puguin desmuntar aquelles.
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures
en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro
aglomerat, de vidre celꞏlular. Totes es poden colꞏlocar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro
aglomerat es poden colꞏlocar també amb morter i adhesiu. Les de vidre celꞏlular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de
vidre i suro aglomerat també es poden colꞏlocar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que
uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic.
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior.
Control i acceptació
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa
o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat
aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en
formigons celꞏlulars espumosos cada 500 m² o fracció.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es colꞏloca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El
suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la colꞏlocació. El material colꞏlocat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o
d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.
Fases d’execució
Preparació de l'element (retalls, etc...)
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar colꞏlocats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als
connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques colꞏlocades no adherides, s'han de
prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper
kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica,
làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper
kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de
ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.
Colꞏlocació de l'element
Plaques colꞏlocades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols,
greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, colꞏlocades de manera que les ranures per
a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base
del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior.
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts
seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com
a mínim, d'haver-les colꞏlocat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, colꞏlocació de la malla a
pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment
recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una
superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm.
Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm.
Control i acceptació
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de
l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta colꞏlocació de
l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o
de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués.
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Amidament i abonament
m² de planxes o panells totalment colꞏlocats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries.
ml de camises aïllants.
2.2 Granulars o pulverulents i pastosos
Components
Aïllaments granulars o pulverulents ( argila expandida, perlita expandida) i pastosos que es conformen en obra, adaptant aquest aspecte
en primer lloc per passar posteriorment a tenir les característiques de rígid o semirígid (espuma de poliuretà feta in situ, espumes
elastomèriques, formigons celꞏlulars)
Fixacions. Material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions ( feix d’alumini, perfils laterals,
claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives)
Característiques tècniques mínimes
Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre. Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de cambres o
projectat, amb materials sense forma específica (granulats, escumes, formigons o morters).
Colꞏlocats en solera. Inclosa la formació de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i acabat remolinat, amb morter de perlita i ciment; morter de
vermiculita i ciment; formigó celꞏlular sense granulats o amb formigó d'argila expandida abocada en sec.
Colꞏlocats en revestiment de paraments. De 2 a 4 cm de gruix amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter de perlita i
(ciment o escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat.
Colꞏlocat projectat. D'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà.
Colꞏlocat en reblert de cambres. De 4 a 10 cm de gruix amb perlita i vermiculita expandides; grànols de poliestirè expandit o de suro; flocs
de fibra de vidre; o escuma d'urea formol.
Control i acceptació
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa
o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat
aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en
formigons celꞏlulars espumosos cada 500 m² o fracció.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Per al morter la
temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. Per aïllaments projectats s'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb humitat ambiental
inferior al 80%. Haurien de quedar garantides la continuïtat de l'aïllament i l'absència de ponts tèrmics i/o acústics, per això s'utilitzaran les
juntes i se seguiran les instruccions del fabricant o especificacions de projecte.
Fases d’execució
Per aïllament en solera i paraments. Neteja i preparació del suport, estesa del material i execució de l'acabat. La superfície del revestiment
ha de tenir la planor i l'aplomat previstos. La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja homogènia i sense
segregacions. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.
Per aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en vàries capes i curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit
al suport.
Per aïllament en reblert de cambres. Repàs de les superfícies que limiten la cambra i aplicació del material. El procés d'injecció s'ha de fer
mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les instruccions donades pel fabricant per tal de garantir el rebliment total de la cambra.
S'ha de començar per la part inferior del parament.
Control i acceptació
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de
l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta colꞏlocació de
l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de projecte o
director d'obra. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués.
Amidament i abonament
m³ de replens o projeccions.
3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica.
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.

3.1 Imprimadors
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.
Components
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Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona,
acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...).
Execució
Condicions prèvies
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben
adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu
defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.
S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i
conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no
s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.
Fases d’execució
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte.
Control i acceptació
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la
recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions
asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs
que calguin per a la seva completa finalització.
3.2 Làmines
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la colꞏlocació d’una o vàries membranes.
Components
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o
plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat
P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.)
Característiques tècniques mínimes
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents)
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàlꞏlica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Colꞏlocades amb fixacions mecàniques (GF).
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre
o poliester. Colꞏlocades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir.
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de
vidre o polièster.
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un
geotèxtil incorporat.
Barreres sintètiques i metàlꞏliques.
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester.
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil).
Execució
Condicions prèvies
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o
la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta
i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de
formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de colꞏlocar la membrana han d'estar preparats tots els
punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les
característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més
de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir
temperatures superiors als 30°C. Les làmines colꞏlocades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan,
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal
comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques
d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les
solꞏlicitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les
plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.
Fases d’execució
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir
entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments
verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la
capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La
làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana,
han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre
d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions
de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla.
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada
mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades
per una làmina bituminosa, abans de colꞏlocar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de
quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada
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punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin
tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàlꞏlics han de quedar adherides per aplicació
d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a colꞏlocar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha
de colꞏlocar invertida.
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser
contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida
en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de
quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les
vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La
temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de colꞏlocar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar
lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de colꞏlocar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en
contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït.
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per
segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Colꞏlocació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...).
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es colꞏloqui.
Membrana no adherida o fixada mecànicament. Colꞏlocació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...).
Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que
la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paralꞏleles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han
d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per:
Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió,
Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals
del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir
el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de
pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha
de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de
portar encastat un cordó celꞏlular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm
dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana
semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha
de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a
fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de
passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per
les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en
contacte amb l'origen de l'humitat (terreny).
Control i acceptació
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents.
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la
identificació del material.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m².
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant.

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA PARTICIONS

1 ENVANS
Paret sense missió portant.

1.2 Envans de blocs de formigó
Envà de blocs de formigó amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, d'altura no major de 9m, que pot anar, o no,
reforçat amb armadura.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165;
11/07/90.
UNE
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UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Bloc de formigó, morter, formigó armat i revestiment interior.
Característiques tècniques mínimes
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de
massís (buit o massís), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 o R10), ve definida per la
resistència del bloc a la compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a
revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura superficial adequada per a facilitar l'adherència del
possible revestiment. Els blocs a cara vista haurien de presentar en les seves cares exteriors una coloració homogènia i una textura
uniforme, no havent d'oferir en aquestes cares coqueres, escrostonaments o escantellaments. Els materials emprats en la fabricació dels
blocs de formigó (ciments, aigua, additius, àrids, formigó), compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció
EHE. Les característiques d'aspecte, geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de
formigó compliran l'especificat a les normes UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques
físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o
igual a 6 N/mm² .
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92.
Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de
matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra
banda , el ciment utilitzat complirà les exigències quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb
la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que, l'additiu, agregat en les proporcions i condicions
previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades, (envasades o a orri) en sec per a morters duran el nom del
fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus.
La resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Així mateix, la dosificació seguirà
l'establert a la Norma DB SE-F, quant a parts en volum dels seus components.
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE.
Revestiment interior. Podrà ser d’enguixat i arrebossat de guix, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, revestiment
interior, Ciments. Aigua, Calç, Àrids i Morters. Quan els blocs subministrats estiguin emparats per un segell de qualitat oficialment
reconegut per l'Administració, la direcció d'obra podrà simplificar el procés de control de recepció a comprovar que els blocs arriben en
bon estat i el material estigui identificat amb l'establert en l'apartat 5.2 del “Plego de prescripcions tècniques generals per a la recepció de
blocs de formigó en les obres de construcció” RB-90.
Execució
Condicions prèvies
Anivellament de l'arrencada del mur i neteja, si fos necessari, de la superfície de suport. Replanteig previ. Es colꞏlocarà a cada cantó de la
planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les
mires. Es marcaran les diferents alçades, i s'elevaran d'una a una les diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Es
realitzaran els esquerdejats interiors transcorreguts 45 dies després d'acabar la fàbrica per a evitar fissuracions per retracció del morter de
les juntes. No s'ompliran les juntes horitzontals en tot el gruix del bloc. S'evitaran caigudes de morter tant en l'interior dels blocs com en la
cambra del trasdossat.
Fases d’execució
En envans amb murs ordinaris (altura menor de 3,50 m). En els blocs s'humitejarà únicament la superfície del bloc en contacte amb el
morter, per filades a nivell, excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una
fàbrica hagin d'aixecar-se en diferents períodes. La que s'executi primer es deixarà esgraonada, si no fos possible, es deixarà formant
alternativament entrants i sortints. No s'utilitzaran peces menors de mig bloc. Les filades intermitges es colꞏlocaran amb les seves juntes
verticals alternades, estenent-se el morter sobre la superfície massissa del seient del bloc, quedant les juntes horitzontals sempre
enrasades. L'última filada estarà formada amb blocs de coronació, amb el fons cec en la seva part superior, per rebre el formigó de la
cadena d'enllaç. Aquest tipus de peça s'utilitzarà també en l'execució de les llindes. Aquestes es realitzaran colꞏlocant les peces sobre un
sotapont i es rebran entre si amb el mateix morter utilitzat en la resta de l'envà deixant lliure la canal de les peces per a la colꞏlocació
d'armadures i abocament del formigó. Es conservaran, mentre s'executi la fàbrica, els ploms i nivells de forma que el parament resulti amb
totes les juntes alineades i a nivell. Es suspendrà l'execució de la fàbrica en temps plujós o de gelades. El guarit del formigó en llindes es
realitzarà regant-les durant un mínim de 7 dies.
En envans amb murs esvelts (altura compresa entre 3,50 m i 9 m). Cada 5 blocs es disposarà un suport de formigó armat, de dimensions
igual al gruix de l'envà. Cada 5 filades, immediatament damunt de la filada de bloc, es colꞏlocarà una peça de llinda, i es rebrà a l'última
filada de bloc amb morter, deixant lliure la canal de la peça per a la colꞏlocació d'armadura i abocament de formigó, vigilant que al
compactar el formigó, quedin correctament farcits els buits. Es disposarà, a l'última filada de la fàbrica com a enllaç unilateral del forjat, un
cèrcol (encadenat) de formigó armat. Es suspendrà l'execució de la fàbrica en temps plujós o de gelades.
Acabats. Es recolliran les rebaves de morter, en l'assentament del bloc i s'estrenyeran contra la junta, procurant que aquesta quedi
totalment plena, en murs de bloc per a revestir. Es vigilarà el rejuntat dels murs de bloc cara-vista.
Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor.
Amidament i abonament
m² d'envà de bloc de formigó, rebut amb morter de ciment, amb encadenats o no de formigó armat cada 5 filades i reomplert amb formigó
armat cada 5 blocs. Fins i tot replanteig, aplomat i anivellat, cort, preparació i colꞏlocació de les armadures, abocament i compactat del
formigó i part proporcional de minvaments despuntis, solapes, trencaments i neteja.
1.4 Envans de vidre
Envà de peces de vidre translúcid, senzilles o dobles, preses amb nervis de morter armat o bé mitjançant juntes i bastidor de PVC, etc...
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Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
UNE.
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Peces de vidre translúcid o en motlle, armadures, morter, replè elàstic, material segellat, bastidor i recolzament inferior.
Característiques tècniques mínimes
Peces de vidre translúcid o modelats. Podran ser: senzilles, consten d'un sol element massís que ha estat constituït en el motlle; dobles,
formades per dos elements independents que, soldats entre si, donen lloc a una sola peça amb cambra d'aire. Les dimensions màximes
d'utilització i la seva aplicació en envans buits, massissos o lluernaris trepitjables seguirà les recomanacions fixades en la normativa
corresponent. Les propietats físiques (acústiques, tèrmiques i de resistència al foc) de les peces de vidre translúcid seran: Modelats
senzills: 30 dBA, 4,50 kcal/h. m2 ºC, paraflames de 1,50 a 2 h. Modelats dobles: 35 dBA, 3 kcal/h. m2 ºC, paraflames de 2 h.
Armadures. Les armadures dels nervis de morter seran d'acer B 400 S.
Morter. La dosificació del morter dels nervis serà de 1 volum de ciment tipus I o II, categoria 35 i 3 volums de sorra de riu rentada. El
ciment utilitzat en el morter dels nervis complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques
que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-97.
Reomplert elàstic. El reomplert elàstic de la junta perimetral serà de fibra de vidre associada a asfalts o breas d'alt punt de fusió, viscositat
elevada a altes temperatures, reduït coeficient de dilatació, plasticitat a baixes temperatures, inalterable enfront d'agents atmosfèrics i de
bona adherència al formigó. Així mateix serà inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC. Aquestes característiques no variaran
essencialment en un període inferior a 10 anys des de la seva aplicació.
Material de segellat. El material de segellat haurà de ser de naturalesa imputrescible i impermeable.
Bastidor. En cas que les peces de vidre vagin preses amb bastidor. El bastidor i els perfils junta seran de PVC rígid. Els tascons seran de
fusta, secció rectangular de gruixos variables de 5 a 10 mm.
Suport inferior. Es colꞏlocarà cartró asfàltic de 0,30 cm de gruix en el suport inferior abans de començar l'execució del panell.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciments, Aigua, Àrids,
Morters, Peces de vidre translúcid o modelats i Armadures per a formigons.
Execució
Condicions prèvies
Preparació del buit de l'obra a les mesures previstes per a rebre el bastidor de PVC. Es colꞏlocarà cartró asfàltic en el suport inferior abans
de començar l'execució del pany. Es treballarà a una temperatura ambient que oscilꞏlarà entre els 5 °C i els 40 °C i protegint l'obra que
s'executa de l'acció de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h. L'envà serà estanc i la seva colꞏlocació eliminarà la possibilitat que
pugui arribar a sotmetre's a alguna tensió estructural. Serà independent de la resta, mitjançant una junta de dilatació perimetral.
Fases d’execució
Les juntes de dilatació i d'estanquitat estaran segellades i farcides de material elàstic. En cas que les peces de vidre vagin preses amb
bastidor: el bastidor es fixarà a obra de manera que quedi aplomat i anivellat. Els modelats de l'última fila aniran encunyats en la seva part
superior. L'últim modelat s'encunyarà en la part superior i en la vertical.
Acabats. En cas que les peces de vidre vagin preses amb bastidor, per al repàs de les juntes, s'utilitzarà un material de segellat.
Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor.
Amidament i abonament
m2 de la superfície total executada, compresa entre els elements de sustentació. Fins i tot execució dels nervis de morter, encunyat i
segellat, amb o sense bastidor.

1.5 Envans prefabricats
1.5.2 Plaques de cartró-guix
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima celꞏlular, amb entramat interior metàlꞏlic o de fusta, que constitueixen
particions interiors.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985
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Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165;
11/07/90.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes.
Característiques tècniques mínimes
Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima celꞏlular de llana de roca o fibra de vidre, dues plaques de cartró-guix
encolades a l'ànima celꞏlular, de guix de prefabricats (YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser hidrofugat (si la partició pertany a un
nucli humit) o amb additius que li confereixen duresa, resistència al foc, etc... En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats,
deformacions o asprors i admetran ser tallades amb facilitat.
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils d'acer galvanitzat (perfils
en O, muntants en C, mestres, angulars, etc...). A més contaran amb una sèrie d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... La
fixació perfil - perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports elàstics per a millorar l'aïllament acústic.
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre panells.
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons (cantoneres).
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de cartró-guix,
guixos i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta.
Execució
Condicions prèvies
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es colꞏlocaran regles telescòpiques a cantonades, trobades, i al llarg de
la partició cada 2-3 m. Tots els elements singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de dilatació, buits, etc... haurien d'estar
replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es colꞏlocarà un llata-guia de longitud i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant
claus o cargols. Així mateix es colꞏlocaran llistons en el sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb
perfilaria metàlꞏlica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre panells es colꞏlocarà cinta
perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntarà amb nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions
d'envans amb altres elements, es colꞏlocarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser estable i
indeformable. Ha de definir un pla vertical paralꞏlel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de
suportar. Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria.
Fases d’execució
Replanteig dels perfils.
Colꞏlocació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre.
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc...). La longitud
dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de
pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure el reforç de l'entramat amb elements metàlꞏlics o bé de fusta, en aquells punts que
hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a l'execució de les cantonades i trobades de
paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant
però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire
Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m.
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es colꞏlocaran encarrilant-los en el llistó del forjat superior, interposant entre cada dos
panells un llistó quadrat. En els buits es colꞏlocarà un pre-cèrcol de llistons quadrats de costat igual a l'ànima de l'envà. Els panells es
clavaran als llistons amb claus que travessin la placa sense trencar el cartró exterior. Una vegada muntat l'envà es taparan les juntes amb
un material de reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora.
En cas d'entramat de fusteria metàlꞏlica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits de portes o finestres.
En els buits, els muntants delimitaran els cèrcols i es colꞏlocaran canals en les llindes de buits reforçant les unions amb muntants amb plec
de 20 cm de longitud.
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments.
Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor.
Amidament i abonament
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima celꞏlular, sobre estructura galvanitzada autoportant, llest per a pintar. Fins i tot
replanteig, preparació, cort i colꞏlocació de les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i
pas d'instalꞏlacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments trencaments i accessoris de fixació i neteja.

3 FUSTERIES INTERIORS
Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependències. També
inclou el tancament d’armaris empotrats.
3.1 Portes de fusta
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
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UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment colꞏlocat directament sobre fàbrica.
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament.
Protecció de pintura, lacat o vernís.
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc...
Característiques tècniques mínimes
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents.
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris:
assaigs, distintius i marcatges CEE.
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant
angles rectes.
Execució
Condicions prèvies
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecànicament.
Fases d’execució
Presentació de la porta.
Colꞏlocació de la ferramenta.
Fixació definitiva .
Neteja i protecció.
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la
ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4
cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥3.
Control i acceptació
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti
tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Amidament i Abonament
m² de llum d’obra d’element colꞏlocat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva colꞏlocació, elements de connexió,
tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la colꞏlocació dels bastiments, les pintures ni els vernissos.
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra segons
especificacions de la D.F.
SUBSISTEMA PAVIMENTS
1 CONTINUS
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus
d'acabat.
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons
d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació.
Característiques tècniques mínimes
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03.
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals.
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc...
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera.
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.
Additius en massa. Podran ser pigments.
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la
pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocelꞏlulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues celꞏlulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines
sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de
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formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà
cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua,
alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del
formigó.
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la
base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes.
Podrà aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excelꞏlent rapidesa d'assecat.
Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats.
Malla electrosoldada de rodons d'acer.
Làmina impermeable.
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic
de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàlꞏlic o plàstic.
Sistema de fixació.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material
d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu,
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment.
Execució.
Condicions prèvies
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una
emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines
sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls
metàlꞏlics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la
superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar.
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant
una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran
juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es
faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes.
Fases d’execució
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un
gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4
mm.
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm.
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Colꞏlocació del morter
d’emprimació. Colꞏlocació de la malla de fibra de vidre. Colꞏlocació de la malla alveolar. Colꞏlocació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment
ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir
una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat:
10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002).
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Colꞏlocació de l'armadura, si és el
cas. Colꞏlocació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni
discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el
nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser
d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts
de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell
superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència
característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix;
Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a
aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la
resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i
sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes,
regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa
de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix colꞏlocada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ.
Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i
altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a
juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter
d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de
40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC.
Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa,
raspall, corró o pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per
espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta.
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del
formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en
estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar
l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema
airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat.
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser
de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a
10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts.
Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3.
Control i acceptació
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Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i
separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m.
Amidament i abonament
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja.
3
m de volum realment executat.
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra
el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat
d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari.
2 FLEXIBLES
Parament horitzontal colꞏlocat sobre forjat o solera amb materials tèxtils o sintètics. Aquests paviments es poden colꞏlocar en llosetes o en
làmines.
En podem trobar de diferents tipus: Paviments de llosetes de suro, peces de suro colꞏlocades amb adhesiu; Paviments de PVC; Paviment
sintètic en làmines o llosetes colꞏlocades amb adhesiu . Pot ser amb sola d’escuma alveolar, que és un paviment format amb làmines de
PVC amb base d’escuma alveolar, colꞏlocades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en fred amb PVC líquid, o homogeni que
és un paviment format amb peces de PVC colꞏlocades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó celꞏlular;
Paviments de goma; Paviment sintètic en làmines o llosetes de goma colꞏlocat amb adhesiu; Paviments de linòleum i amiant-vinil;
Paviment sintètic en làmines o llosetes colꞏlocat amb adhesiu; Paviment de moquetes. Revestiment tèxtil de terra amb moqueta de llana o
de fibres sintètiques; es poden colꞏlocar amb adhesiu, tensada sobre feltre de suport i amb adhesiu ajustada a un bastiment d’acer.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Material de revestiment, sistema de fixació i cantoneres.
Característiques tècniques mínimes
Material de revestiment. Moqueta en rotllo o llosetes, linòleum. PVC en rotllo o llosetes, amiant-vinil, goma natural o sintètica en rotllo o
llosetes i suro en llosetes.
Cantoneres. Podrà ser: de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat en aliatge d'alumini.
Sistema de fixació. Moqueta en llosetes. Podran ser autoadhesives. Moqueta en rotllo. Podrà anar adherida o tibada per adhesió o per
llates. Linòleum, PVC o amiant – vinil. Tant en llosetes com en rotllo, podran anar adherits al suport. Goma. En llosetes o rotllo, podrà anar
adherit o rebut amb morter de ciment. En qualsevol cas l'adhesiu podrà ser de resines sintètiques amb polímers, resines artificials,
bituminosos, ciments - cola. La banda adhesiva en rotllos podrà ser de cinta termoplàstica impregnada amb adhesiu per ambdues cares.
Cantoneres. Es colꞏlocarà amb adhesiu i es fixarà de manera que no existeixin celles amb la petjada ni amb els encavalcaments amb la
paret. En cas d'ésser de fusta o metàlꞏlic es colꞏlocarà amb patilles o cargols d'acer protegits contra la corrosió, i en cas d'ésser de goma,
PVC o metàlꞏlic, es colꞏlocarà amb adhesiu.
Control i acceptació
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu,
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment.
Identificació de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar característiques complint CTE DB –SI.
Execució
Condicions prèvies
La superfície del forjat, llosa o solera estarà exempta de greixos, oli o pols. El suport estarà sec, net i amb la planor i nivell previst. Quan
sota la capa de morter que serveix de base al revestiment pugui haver-hi humitat, es colꞏlocarà entre aquesta i el suport una làmina aïllant.
En el paviment no hi ha d'haver junts ni peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts
entre les làmines o peces. El paviment s'ha de colꞏlocar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤
2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre ≥3 kg/mm² (UNE EN ISO 6506/1). La colꞏlocació de les
peces s'ha de fer començant pels eixos geomètrics que divideixen en ambdós sentits el local en dues parts iguals. Les làmines o les
llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar. En els altiplans de planta de les escales de zones de
públic (persones no familiaritzades amb l'edifici) es disposarà una franja de paviment tàctil en l'arrencada dels trams descendents, amb la
mateixa amplària que el tram i una profunditat de 800 mm, com a mínim. En aquests altiplans no hi haurà portes ni passadissos d'amplària
inferior a 1200 mm situats a menys de 400 mm de distància del primer esglaó d'un tram. En general, no es trepitjarà el paviment durant les
24 hores següents a la seva colꞏlocació.
Fases d’execució
Sintètics.
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. No es colꞏlocaran paviments de moqueta, de linòleum de PVC ni d'amiant-vinil
en locals humits. Els tres últims tampoc es colꞏlocaran. Si s’han de manejar àlcalis àcids orgànics diluïts, dissolvents orgànics aromàtics.
No es colꞏlocaran paviments de goma quan hagin de manejar-se àcids inorgànics, orgànics i oxidants concentrats, dissolvents aromàtics o
clorats, olis i grasses animals, vegetals i minerals. Per moqueta en llosetes autoadhesives o en rotllo, linòleum i PVC en llosetes o en
rotllo, llosetes d'amiant - vinil i rotllos i rajoles de goma adherits. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre
aquesta una o més capes de pasta d'allisat. Per goma en rotllo o rajoles rebudes amb ciment. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa
de morter de ciment, i sobre aquesta una capa de beurada de ciment.
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Colꞏlocació de l'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superfície que sigui equivalent a vuit llosetes aproximadament i s'ha d'aplicar
seguint les instruccions del fabricant. Paviment de làmines de PVC. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum
mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. Un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés
d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc.
Colꞏlocació de les làmines o les llosetes. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa. S'han
de respectar els junts propis del suport. S'han de colꞏlocar a tocar i sense celles en cas de llosetes. En cas de paviments de llosetes, es
replantejarà la seva colꞏlocació sobre la pasta d'allisat. En cas de paviments subministrats en rotllo, es tallaran aquests en tires amb les
mesures del local, deixant una tolerància de 2-3 cm a l'excés. Per a la colꞏlocació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer
lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior. Paviment de linòleum. En les juntes, les
tires s’encavalcaran 20 mm, l’encavalcament es tallarà servint de guia a la vora superior, aplicant-se posteriorment l'adhesiu. Execució
dels junts. Les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de l'edifici i es mantindran en tot l'gruix del paviment. Les juntes constructives
es realitzaran en la trobada entre paviments diferents
Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC. Els junts han d'estar tancats en fred pel procediment de soldadura líquida. En cas de
llosetes de PVC homogeni adherits amb juntes soldades, quan en els cantells del material no hi hagi bisellat de fàbrica, s'obrirà una regata
en la junta amb una fresa triangular on s'introduirà per calor i pressió el cordó de soldadura.
Neteja de la superfície del paviment. Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que haguessin quedat.
Protecció del paviment acabat. La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el sòcol.
Acabat final de la superfície. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. En general, no es trepitjarà el paviment
durant les 24 hores següents a la seva colꞏlocació. Paviment de làmines de PVC. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a
la seva colꞏlocació.
Toleràncies d'execució. El sòl no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm; els
desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25%; en zones interiors per a circulació de
persones, el sòl no presentarà perforacions o buits pels quals pugui introduir-se una esfera de 15 mm de diàmetre. Nivell: ± 5 mm. Planor:
± 4 mm/2 m. Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m. Segons CTE DB SU punt 2.
Tèxtils.
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials No hi ha d'haver bosses ni
ressalts entre les tires. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa
direcció que la circulació principal. Tot el pèl ha d'estar colꞏlocat en la mateixa direcció. A les portes la direcció del pèl vagi en sentit
contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el pèl estigui colꞏlocat en la direcció de la llum. Els canvis de paviment han
d'estar protegits amb tires metàlꞏliques fixades mecànicament al suport. Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm
Moquetes. Les moquetes es poden colꞏlocar: Amb adhesiu. La moqueta ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície
plana i llisa de textura uniforme. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de
respondre a les instruccions del fabricant. El revestiment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva colꞏlocació. En cas de
rotllos de moqueta tibats per adhesió, es colꞏlocarà la banda adhesiva sobre la pasta d'allisat i al llarg del perímetre del sòl a revestir.
Toleràncies d'execució: Planor: ± 4 mm/2 m. Tensada: La moqueta ha d'estar colꞏlocada tibada, ha d'anar clavada en tot el perímetre del
local i ha de formar una superfície plana i llisa, de textura uniforme. Les tires de la moqueta s'han de colꞏlocar en sentit perpendicular al
feltre de suport i s'han d'unir pel dors amb cinta termoadhesiva. S'han de colꞏlocar llates d'empostissar de fusta, en el perímetre, per a
clavar la moqueta. L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments verticals i s'ha de fer amb mordasses especials. En cas de rotllos
de moqueta tibats per llates aquests es rebran en tot el perímetre del local al morter de ciment, deixant un marge amb el parament. La
pasta d'allisat quedarà anivellada amb la llata. Toleràncies d'execució. Planor: ± 5 mm/2 m. Horitzontalitat: Pendent ≤ 0,5%. Ajustada a un
bastiment. El bastiment colꞏlocat ha de quedar totalment recolzat sobre el suport. La part superior del bastiment ha d'estar en el mateix pla
que el paviment perimetral. El revestiment s'ha de colꞏlocar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de ser sec i net, i ha de
complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5%.
Control i acceptació
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Comprovar que el suport està sec, net i anivellat, el gruix de la capa
d'allisat. La planor amb regla de 2 m, l’aplicació de l'adhesiu, assecat i celles.
Amidament i abonament
m² de superfície de paviment totalment executat. Inclosos tots els treballs, eliminació de restes i neteja.
3 PER PECES
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta,
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat.
1 Petris
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces especials,
graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment.
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material d’unió,
material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.
Característiques tècniques mínimes
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat,
escalabornat, etc...
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Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester
(aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro,
mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a
l'àcid, etc...
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer.
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc.
Graó en bloc de pedra.
Graó prefabricat.
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses
de pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant
hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar
la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al
repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport.
Material de presa. Morter de ciment.
Material de rejuntat.
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius
específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o
làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor
orgànic i de vegades una càrrega mineral.
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics celꞏlulars, làmines de suro o fibres per a
calafat) abans d'omplir-les del tot.
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc...
Control i acceptació
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu,
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles
de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids.
Execució.
Condicions prèvies
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a colꞏlocar s'humitejaran de manera
que no absorbeixin l'aigua del morter. La colꞏlocació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant
evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran
amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents.
El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha
d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar colꞏlocades a tocar i en alineacions rectes.
S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els
paviments colꞏlocats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel
CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o
irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent
que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir
una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%.
Fases d’execució
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Colꞏlocació de la bases de morter. Humectació i colꞏlocació de les peces.
Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura.
Rajoles de ciment. Es colꞏlocaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment.
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de
ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva
colꞏlocació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment.
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant
la seva superfície.
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és colꞏlocaran els peixos piconant-los a cop de
test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra.
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre
aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és colꞏlocaran a cop sobre una
superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm.
Acabats. La pedra colꞏlocada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà
transcorreguts cinc dies des de la colꞏlocació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus
oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del
rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se
manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit.
L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu.
En ambdues operacions es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície
no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid.
Control i acceptació
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra ≥2 cm. El
gruix de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment
(hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació.
Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls,
eliminació de restes i neteja.
ml dels revestiments de graó i sòcol.
2 Ceràmics

324

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de colꞏlocació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes
de dilatació.
Característiques tècniques mínimes
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua,
premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt
alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang
cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua.
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre.
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran
trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície.
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pelꞏlícula de polietilè, feltre
bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o
desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir
funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la colꞏlocació
amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues
i per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de colꞏlocació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o
solera de formigó.
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de colꞏlocació en capa fina, sobre una
capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic,
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires
un material elàstic, (goma, plàstics celꞏlulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes.
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc...
Control i acceptació
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu,
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i
assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters.
Execució
Condicions prèvies
La colꞏlocació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents
d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample
<5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades
com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres
elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de
resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats
pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%.
Fases d’execució
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni
amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
Humectació de les peces
Colꞏlocació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície
plana. Les rajoles s'han de colꞏlocar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de colꞏlocar a truc de maceta
sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.
Humectació de la superfície.
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h
següents a la seva colꞏlocació
Control i acceptació
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en
cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls,
eliminació de restes i neteja.
ml dels revestiments de graó i sòcol.
SUBSISTEMA CEL RAS
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Parament horitzontal colꞏlocat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un local, i/o
augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instalꞏlacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques
d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàlꞏliques o lamelꞏles de PVC o metàlꞏliques. Els
tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb
entramat vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult.
Normes d’aplicació
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003.
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció enfront
al soroll.
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 1312/1986.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel
ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures.
Característiques tècniques mínimes
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les plaques
d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva colꞏlocació. Panells metàlꞏlics. De xapa d'alumini, (gruix
mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta,
amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic.
Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà
incombustible i estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamelꞏles de fusta, alumini, etc...
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim
10 micres), longitudinals i transversals.
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, perfils
metàlꞏlics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant
pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat
fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada
d'acer galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada.
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres
vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de
les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a
pressió, etc..., podent quedar vist o ocult.
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola.
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85 .
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb
creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer
galvanitzada.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola, Guixos,
Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.
Execució
Condicions prèvies
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell,
evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a colꞏlocar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva colꞏlocació, evitant forçar-les
perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instalꞏlacions situades sota forjat; les instalꞏlacions que hagin de
quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran
realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran colꞏlocades i preferiblement envidriades, abans de
començar la colꞏlocació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàlꞏlics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o
coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els
nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels
mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà
de 10 cm.
Fases d’execució
Replanteig del nivell del cel ras.
Fixació dels tirants de filferro al sostre.
Colꞏlocació de les plaques.
Segellat dels junts.
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Colꞏlocació i suspensió dels perfils de la trama. Colꞏlocació
de les plaques.
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Colꞏlocació dels perfils perimetrals,
entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Colꞏlocació de les plaques.
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La
colꞏlocació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, colꞏlocant les unions de les
planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de
fixacions metàlꞏliques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim
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0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria
secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació
amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes
fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes
de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre.
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem
inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es colꞏlocaran
entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen
l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a
l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un
màxim de 50 cm entre si. La colꞏlocació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La
colꞏlocació de les plaques acústiques metàlꞏliques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a
l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les
plaques.
Control i acceptació
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per
cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals
sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol
tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la colꞏlocació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà
la modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt
quedarà estable i indeformable.
Amidament i abonament
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, obertures ≤ 1 m2,
2
no es dedueixen; obertures > 1 m ; 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.
SUBSISTEMA REVESTIMENTS
1 ALICATATS
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces complementàries i especials,
entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència,
de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres
porcelꞏlànic o de gres premsat esmaltat.
Normes d’aplicació
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos.
Components
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.
Característiques tècniques mínimes
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt
baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a
alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment
no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec,
esmaltades.
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no
estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a
30 cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a
2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de
tenir una resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2.
Material d'unió. Sistema de colꞏlocació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de colꞏlocació
en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un conglomerant
hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser
convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes
adhesives) (D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius
orgànics; amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice).
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines
sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost
de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un
material compressible, (goma, plàstics celꞏlulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena.
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua
i Àrids.
Execució
Condicions prèvies
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En
qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es
colꞏlocarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir
del nivell d’aquest. La colꞏlocació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament
directe i els corrents d'aire.
Fases d’execució
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre rajoles serà de
1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà
entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no
s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20250 m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent colꞏlocats.
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Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als paraments
de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del
fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el
parament amb llana dentada.
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es colꞏlocaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport,
picant-los amb la paleta i colꞏlocant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada
de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura,
aigua i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells.
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm, L>100
mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm.
Control i acceptació
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb regla de 2
m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació.
Materials i colꞏlocació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits.
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen
d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).
Juntes de colꞏlocació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures ≤1,00 m², no es
dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.
2 ARREBOSSATS
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques,
fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus
següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus
d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o
paraments sense revestir, executat amb mestres.
Normes d’aplicació
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03.
Components
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat.
Característiques tècniques mínimes
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de
ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la
Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa.
També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut
d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua:
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa.
Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i
additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra.
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o
anoditzat.
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàlꞏlica de fibra de vidre, de polièster o metàlꞏlica, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i
Àrids.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el
parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en
els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'hauran colꞏlocat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar
eflorescències.
Fases d’execució
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter
contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final.
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter
a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i
arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm.
Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final.
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a
l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà
afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm,
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra
gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de

328

morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat
amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la
superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb
morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La
superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats
petri, raspat o picat amb corró d'esponja.
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons
el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la
pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats
per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les
especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a
executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa
regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com
a mínim amb un morter M-80 . En cas de colꞏlocar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàlꞏlica, aquesta haurà de situar-se
en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la
primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de
cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàlꞏlica o ancoratge
al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada.
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament
vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
Control i acceptació
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.
Amidament i abonament
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es
dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.
3 ENGUIXATS
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del
qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona
vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no.
Normes d’aplicació
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985.
Components
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres.
Característiques tècniques mínimes
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a
flexotracció i treballabilitat.
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i
treballabilitat
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc...
Aigua.
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
En les arestes es colꞏlocaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada colꞏlocades es realitzarà una mestra a cadascun
dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i
enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs
de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres
forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la
temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.
Fases d’execució
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres,
estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes
estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una
d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues
operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat,
desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.
Control i acceptació
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui
llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàlꞏlics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es
comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de
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duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els
valors locals majors que 40.
Amidament i abonament
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat
del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m²,
no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
4 APLACATS
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial rebudes al suport
mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o
no.
Components
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de juntes.
Característiques tècniques mínimes
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i marbres, o de 40 mm
en cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà
fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no presentarà masses terrosas.
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb morter, cartutxos de
resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres
dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor resistència i comportament a
l'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable.
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abraçant el cantell de les
peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un
pivot o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i
profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa.
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors.
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm.
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques de pedra, Pelꞏlícula
anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran practicat les
ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a
assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i
s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid.
Amb tac d'expansió d'ús immediat.
Fases d’execució
Les plaques es colꞏlocaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La subjecció es
confiarà exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els
ancoratges amb trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els orificis practicats
en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de façanes ventiladas, els orificis que han de
practicar-se en l'aïllament per al muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix
aïllament o retallades del mateix adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció
d'espurnes bufadors de soldadura, etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàlꞏliques. Les fusteries, baranes i tot element
de subjecció aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es realitzarà
un extradosat amb morter de ciment en els sòcols i en les peces de major secció.
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats de morter no es
disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm.
Control i acceptació
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis.
Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos.
Comprovació de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 1,00
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
5 PINTATS
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instalꞏlacions, amb preparació
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer.
Components
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra.
Característiques tècniques mínimes
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris,
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc...
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Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al
tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la
pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocelꞏlulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos,
pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues celꞏlulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc,
resines sintètiques, etc...).
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura.
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin
pols o deixin partícules en suspensió.
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instalꞏlacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic;
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin
dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport.
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal
adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma
laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies.
Superfícies metàlꞏliques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant
raspall metàlꞏlic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície.
Fases d’execució
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat.
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans
d'acabat.
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és
sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix,
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàlꞏliques.
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.
Laca nitrocelꞏlulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàlꞏliques, una
mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat.
Control i acceptació
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de
brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc...
Amidament i abonament
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat
totalment acabat, i neteja final.
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTALꞏLACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL
1 CALEFACCIÓ
És la instalꞏlació que es fa servir per modificar la temperatura interior d’un edifici amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat.

Normes d’aplicació
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Instalaciones de Climatización: Radiación. NTE-ICR/1975.
UNE. corresponent a les indicacions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instalꞏlació.
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979.
Reglamento Electrónico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
Eficiencia energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE.
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.Aparatos a gas. RD 1428/1992.
Aplicación de la directiva relativa a los equipos de presión. Directiva 97/23/CE.
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi . D 152/2002.
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 909/2002/2003.
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985.
Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción por fluidos y su homologación. RD 3089/1982.
Rendimineto para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o gaseoso. RD 275/1995,
92/42/CEE.
Procediment
bàsic
per
la
certificació
d’eficiència
energètica
d’edificis.
RD
47/2007
(BOE
31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
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UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

1.1 Generació
Es defineix com els elements que generen aigua calenta o aire calent per a la instalꞏlació de calefacció.
Components
Els sistemes possibles són els següents:
Per aigua:
Caldera domèstica. Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques.
Caldera multicelular. Té cossos i cremadors separats. Permet diferenciar les etapes d’escalfament i ajustar-les a la demanda.
Caldera amb recuperació de calor. Aprofiten al màxim la calor del circuit de fums.
Calderes elèctriques. Escalfen l’aigua amb l’ús de resistències. Normalment porten una massa acumuladora d’energia produïda en
moments de menor cost de l’electricitat (tarifa nocturna).
Dipòsits d’acumulació: Es disposarà d’un dipòsit d’acumulació que manté la temperatura del circuit per tal d’evitar que la caldera
s’engegui. Han d’estar ben aïllats.
Per aire:
Equip convector. L’aire incrementa la seva temperatura al passar per un bescanviador de calor, que s’obté de la combustió. Conté un
ventilador intern que impulsa l’aire per la part superior.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instalꞏlació.
Control i acceptació
Caldera: Dimensions i potència.
Execució
Calderes: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la
connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una
vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar
uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.
Equip convector: Cal que tingui la connexió exterior de ventosa que garanteix l’aspiració d’aire i l’extracció dels gasos cremats. Aniran
sempre colꞏlocats en parets que donin a l’exterior. S’observaran detingudament les condicions de ventilació per que s’acompleixin les
condicions de seguretat del local.
Dipòsits d’acumulació: És l’element on s’emmagatzema l’aigua calenta. Abans de la seva instalꞏlació cal replantejar la seva ubicació. Un
cop instalꞏlat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport
amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte,
la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de
material elàstic.
Control i acceptació
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.
Característiques i muntatge de: conductes d’evacuació de fums, calderes, terminals i termòstats.
Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera
connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores.
Verificacions
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions enroscades o embridades han d'anar segellades amb
cinta o junt d'estanquitat, respectivament. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió elèctrica disponible d'acord amb la del cremador.
Amidament i abonament
ut de caldera, d’equip convector i dipòsit.
1.2 Transport
És el conjunt d’elements del sistema de transport de l’aigua calenta que es distribueix cap als emissors.
Per aigua:
Monotubular. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza amb un anell que
comunica els diferents emissors.
Bitubular. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub d’anada i un tub de
tornada, el retorn és directe.
Bitubular amb retorn invertit. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub d’anada
i un tub de tornada, el retorn és invertit. Per circuits llargs i separació considerable dels emissors.
Terra radiant. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza sota paviment o en
altres paraments.
Components
Tubs: Poden ser d’acer negre o coure, i de polietilè reticulat en pas per sota paviment o per cambres.
Aïllaments: Es colꞏlocarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors.
Circuladores: Per garantir la correcta circulació de l’aigua fins a tots els emissors.
Dipòsits d’expansió: Controla els canvis de volum que hi pot haver a l’interior del circuit.
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Purgadors: Són mecanismes situats a diferents punts del circuit per lliurar l’aire interior. Poden anar muntats als emissors o als tubs en
punts alts de la instalꞏlació.
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instalꞏlació. Pot haver-hi: sondes de
temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per al seu correcte funcionament.
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni
deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat
i l'adherència amb les parets.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat,
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel
seu manteniment i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han
d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Tubs: Poden anar encastats, superficials o sota paviment.
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paralꞏlelament respecte a l'estructura de l'edifici.
Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra
l’oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els
tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els
dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de
fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de
soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de
separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb
material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions,
canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes i cintes
estanques. Cal preveure elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment
en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció.
Terra radiant: Cada circuit ha de quedar regulat per un únic joc de vàlvules. Ha de quedar correctament regulat en la impulsió i en el
retorn, de manera que les seves condicions de funcionament (cabal, pressió i temperatura) siguin les especificades al projecte. Les
connexions hidràuliques han de ser estanques a la pressió de prova. Les connexions han d'estar fetes amb els materials i accessoris
subministrats pel mateix fabricant, o els expressament autoritzats per aquest. Tots els elements de maniobra, control i connexió han de
quedar visibles i accessibles per al seu manteniment. No s'han de transmetre esforços entre el colꞏlector i la resta d'elements que formen
la instalꞏlació. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una
beina de protecció.
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar colꞏlocat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres
accessoris de la instalꞏlació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca.
Circuladores: Ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. Les canonades no han
de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques.
Dipòsits d’expansió: Ha de quedar colꞏlocat en el circuit de retorn. El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. Cal que quedi suficientment
separat dels paraments que l'envolten. Ha de quedar instalꞏlat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte.
Purgadors: S'ha d'instalꞏlar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. Si el tub és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb
mini i estopa, pastes o cinta. Si el tub és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al
tub de coure. El seu eix principal ha de ser vertical.
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial.
Control i acceptació
Muntatge i connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, passatubs, ancoratges i distàncies entre suports. Colꞏlocació i direcció
dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instalꞏlacions.
Verificacions
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova
no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de
prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions
enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre
la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació.
Verificacions
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació.
Amidament i abonament
ml de tub i d’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements,
completament instalꞏlat i comprovat.
ut de la resta d’elements que formen la instalꞏlació.
1.3 Emissors
Es defineix com a emissor l’element últim de la instalꞏlació que ens emet calor per radiació i convecció. La quantitat de calor depèn del
model, marca i mida de l’emissor.
Tipus
De columnes: són els més comuns. Els elements poden modificar la seva geometria per tal de millorar l’efecte convectiu entre els
elements. Poden ser de ferro fos, xapa d’acer o alumini.
De barres: són del tipus tovalloler. Es poden fer diferents formes geòmetriques.
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Plafons estrets i plans: Són de xapa d’acer i es poden colꞏlocar verticals o horitzontals.
Alguns d’ells poden tenir greques convectores per tal de millorar el comportament convector dels emissors.
Aeroescalfadors: Ventilador coaxial amb una bateria de bescanvi i unes lames per orientar la sortida de l’aire.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per al seu correcte funcionament.
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni
deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat
i l'adherència amb les parets.
Execució
Emissors de columnes, de barres i plafons: Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament. El radiador ha d'estar penjat amb el
número de suports previstos, i pels punts previstos. El muntatge ha d'estar fet segons la D.T. del fabricant i dels reglaments vigents. Cal
que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es puguin instalꞏlar i manipular fàcilment els accessoris
necessaris per al seu funcionament. Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. El radiador ha de
quedar sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 3 mm,
(posició horitzontal): ± 3 mm. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. No es retiraran les proteccions de les
boques de connexió durant la colꞏlocació del radiador. Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
Característiques tècniques mínimes.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell
corresponen a les especificades al projecte.
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Aeroescalfadors: Ha de quedar colꞏlocat penjant dels suports previstos. No ha d'estar mai penjat dels conductes de la xarxa. Les
connexions amb les canonades d'aigua han de ser roscades. Les connexions, tant de l'aigua com la connexió elèctrica, s'han de poder fer
amb facilitat un cop situat l'aeroescalfador en el seu lloc de treball. La distància mínima entre un aeroescalfador i matèries combustibles ha
de ser 0,5 m si la potència del motor és superior o igual a 1 kW, i d'1 m si la potència nominal del motor és superior a 1 kW.
L'aeroescalfador ha de quedar instalꞏlat en condicions de funcionament.
Condicions prèvies
Comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible.
Control i acceptació
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació. Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva
temperatura exterior és superior a 90ºC.
Verificacions
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova
no ha de variar, al menys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions
enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre
la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació.
Amidament i abonament
ut dels aeroterms i dels emissors.
2 CLIMATITZACIÓ
És la instalꞏlació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el moviment i la
puresa de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat.
Els sistemes possibles són els següents:
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua.
Per la seva construcció: Partits o compactes.
Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes.
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals.
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra.
Mitjans: consoles, murals.
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split).
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instalꞏlació.
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento
térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN 603351:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977.
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979.
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Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos
básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 603352-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas,
los acondicionadores de aire y los deshumidificadores.
Conductes:
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias.
Conductes metàlꞏlics:
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica.
Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción.
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire.
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977.
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas einstalaciones
frigoríficas. B.O.E.29; 03.02.78.
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. B.O.E.99;
25.04.81.
Reixes i difusors:
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
2.1 Generació
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instalꞏlació.
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser l’electricitat. A l’hivern el
sistema pot estar connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba de calor o que n’anulꞏla el
seu funcionament a l’hivern.
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat.
De coberta (roof-top): Es colꞏloca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
Bomba de calor: Dimensions i potència.
Refrigeradora: Dimensions i potència.
De coberta (roof-top): Dimensions i potència.
Execució
Bomba de calor, refrigeradora i de coberta.
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de
fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials que intervenen a la
instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb
elements de l'obra, el conducte o la pròpia instalꞏlació. Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la
de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades
a les seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar feta. 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. Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra
de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Les connexions de la instalꞏlació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes
que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les
dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressió de servei.
Control i acceptació
Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de funcionament
elèctric, hidràulic i d’aigua.
Verificacions
Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts
adequats. Posta en marxa de la instalꞏlació.
Amidament i abonament
ut de la bomba de calor i refrigeradora.
2.2 Transport
Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de l’aparell generador fins a l’aparell emissor.
Components
Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat.
Aïllaments: Es colꞏlocarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció exterior de xapa si va per l’exterior.
Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors.
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instalꞏlació. Poden haver-hi: sondes de
temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni
deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat
i l'adherència amb les parets. La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Execució
Condicions prèvies
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En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat,
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel
seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
Tubs: Poden anar superficials o colꞏlocats en safata o espai específic per aquest ús. Els tubs han de ser accessibles. Les canonades
s'han d'estendre perpendicularment o paralꞏlelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a
prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte directe
amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >=
30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera
que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar
xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb
accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure elements de lliure
dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats
aniran sota una beina de protecció.
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar colꞏlocat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres
accessoris de la instalꞏlació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal
protegir l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat.
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint especificacions
de la D.F.
Control i acceptació
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Colꞏlocació i direcció dels elements.
Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instalꞏlacions. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua.
Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de
canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament.
Verificacions
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiència tèrmica i
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació.
Amidament i abonament
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements,
completament instalꞏlat i comprovat.
ut de la resta d’elements que conformen la instalꞏlació.
2.3 Emissors
És l’element últim de la instalꞏlació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o mitjançant conductes i
reixetes.
Tipus
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras.
De consola: Es colꞏloquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida.
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica.
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc desitjat.
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat.
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte.
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les característiques tècniques
dels aparells corresponen a les especificades al projecte.
Execució
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han de quedar
fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instalꞏlació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls
als suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han
de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar
en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instalꞏlació. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells
pels punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les canonades han d'estar fetes de manera que entre la
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per
tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat
interior i respectar la distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instalꞏlació. 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.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.
Les connexions de la instalꞏlació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes
que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les
dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressió de servei.
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. No s'han de transmetre
esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes.
Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports
s'han de colꞏlocar a prop de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. Conductes metàlꞏlics.
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen,
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fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del
conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els
braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser
menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha de quedar
encastat a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva situació. Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de perímetre:
<= 8 m, per a conductes de perímetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les
unions i tots els junts han d'estar segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les
unions han d'estar comprimides i a tocar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les
UNE’s vigents. També han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa
del plafó. El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada
peça que s'ha d'unir. El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans
de la seva colꞏlocació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components que
conformen el conducte han de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de
suport.
Reixes i difusors
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà
del marc collat amb visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una
certa pressió. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la
seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany
de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar colꞏlocada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada
respecte la seva part inferior. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element. Abans de començar els treballs de
muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
Control i acceptació
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de
funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de
pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament.
Verificacions
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. Característiques de
màquines i muntatge d’elements de control.
Conductes
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte colꞏlocat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment
de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.
Reixes i difusors
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
Amidament i abonament
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors.
m² o ml, segons mides, dels conductes.
3 VENTILACIÓ
És la instalꞏlació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici.
Normes d’aplicació
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció enfront del soroll.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles d’alumini, poliester, xapa
d’acer galvanitzat i plàstic.
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte.
Airejadors: Elements que es colꞏloquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire.
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que forcen mecànicament la
ventilació interior d’un local.
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instalꞏlació.
Control i acceptació
Conductes i reixes: Dimensions i material.
Equips de ventilació: Dimensions i potència.
Execució
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Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser rígides. Cada tram
entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i
les unions entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que s’omplirà
amb aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i ha de quedar
>= 2,20 m per sobre de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un paredó de totxana. Ha
de tenir l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10
mm, aplomat del conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes d’extracció per a ventilació híbrida, les
peces han de colꞏlocar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se admetre una desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions suaus;
els dos últims pisos no s'han de connectar al conducte principal, sinó que han de sortir directament a l'aspirador i l'alçària màxima de cada
conducte principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilació. Les obertures d’extracció connectades a conductes
d’extracció han de tapar-se adequadament per a evitar l’entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins que es colꞏloquin els
elements de protecció corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per
l'extrem contrari al de la valona de connexió. Quan les peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb morter de
ciment tipus M-5a (1:6), evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les juntes per totes dues cares.
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat
sotmesos a maltractaments abans o durant la instalꞏlació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment
de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de
funcionament. No han de contaminar l'aire que circula a través seu. Han d'estar formades per una xapa metàlꞏlica amb les aletes
estampades. No han de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma d’expressió de les
mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària.
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves parts deformades ni
amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la instalꞏlació. Es deixaran colꞏlocats protegits interior i
exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de regulació, es comprovarà el seu correcte
funcionament.
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la
tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar 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, com a mínim, ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega i acomplir
els requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de colꞏlocar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu
revestiment. El sistema de ventilació mecànica ha de colꞏlocar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris. Les
juntes i connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire en aquest punts.
Control i acceptació
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat d’unió de conductes,
mesura d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament
davant la presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica.
Verificacions
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal d’extracció dels conductes.
Amidament i abonament
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, amidada la llargària instalꞏlada
entre els eixos dels elements o dels punts a connectar.
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc.
4 ILꞏLUMINACIÓ
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instalꞏlacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat
per ilꞏluminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción
9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988.
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004.
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT.
Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en els les instalꞏlacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004.
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de
projectors d’exterior.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
4.1 Interior
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum
emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció
de les llumeneres.
Components
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Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran
ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants...
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors.
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en
lúmens i l’índex de rendiment de color.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instalꞏlació.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la colꞏlocació. Distància mín. encreuaments amb altres
instalꞏlacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes.
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.
Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva colꞏlocació.
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús
sigui temporal es colꞏlocaran detectors de presència o temporitzadors. Es colꞏlocaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les
especificacions del CTE.
Verificacions
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat
amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents.
Amidament i abonament
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de
difusors, gelosies o reixes.
4.2 Emergència
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la ilꞏluminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que
puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i
mitjans de protecció existents.
Components
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència.
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescència
existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada.
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades.
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs.
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió
d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instalꞏlació.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la colꞏlocació. Distància mín. encreuament amb altres
instalꞏlacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques
i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.
Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva colꞏlocació.
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics.
Verificacions
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts
d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als
locals que alberguin equips generals de les instalꞏlacions de protecció contra incendis.
La instalꞏlació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentació. Es
considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal.
Amidament i abonament
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria
d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material.
SUBSISTEMA SUBMINISTRES
1 AIGUA
Normes d’aplicació
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003.
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi. D 352/2004.
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003.
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya). D 202/98.
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88.
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88.
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Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament
d'instalꞏlacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació
d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 0491:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE.
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998.
Procediment d’actuació de les empreses instalꞏladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les
instalꞏlacions regulades pel reglament d’instalꞏlacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques
complementaries. O 3.06.99.
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1.
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974.
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD
919/2006.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de subministrar
aigua a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades
que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la
continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas
de captació pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria.
Components
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1)
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el
pas a l’escomesa.
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general.
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat.
A més poden comptar amb altres components com ara:
Vàlvules reductores
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern colꞏlocades en paralꞏlel. Ha d’estar ubicat en un
recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors.
Pericons de registre amb tapa
Materials auxiliars: maons, morters, formigons...
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la instalꞏlació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la
Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons: material, dimensions.
Execució
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a
les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instalꞏlació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques
adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003.
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat,
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel
seu manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació
de gel al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies
mínimes dels tubs amb altres instalꞏlacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa
vigent. Els tubs no s’han d’instalꞏlar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es
colꞏlocarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la instalꞏlació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable
adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny
interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure
les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic.
Control i acceptació
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges.
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Pericons: disposició, colꞏlocació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa.
Verificacions
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè.
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges.
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat.
Proves de les instalꞏlacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió
no han de variar alments en 4 hores.
Un cop realitzada la posada en servei de la instalꞏlació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització de les
obres. Prova final de tota la instalꞏlació durant 24 hores.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat;
3
m el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.
ut l’escomesa d’aigua.
1.2 Instalꞏlació interior
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de distribuir l’aigua
dins l’edifici fins al punt de consum.
Els materials que es facin servir a la instalꞏlació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua.
Components
Per a la instalꞏlació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador.
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua.
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil.
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no
plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions.
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes
Per a la instalꞏlació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver comptador d’ACS
per a cada abonat.
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom.
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat.
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques.
Escalfador instantani d’ACS a gas:
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques.
Dipòsits acumuladors d’ACS.
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule.
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la instalꞏlació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de
la normativa legal vigent.
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents llocs:
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic i
abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués.
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa a
cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum.
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m.
Control i acceptació
Comptadors: Cabal, diàmetre.
Tubs, accessoris i elements de la instalꞏlació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.
Aïllaments: material i característiques físiques.
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material
Execució
Condicions prèvies
En general, l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat,
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel
seu manteniment i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han
d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instalꞏlat dins d'una
cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'ilꞏluminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa
d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instalꞏlar i
manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha
de quedar instalꞏlada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a
la D.T. Toleràncies d'instalꞏlació: Posició: ± 20 mm.
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats
aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix
adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la
transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una
beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o
purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com
verticals, serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es colꞏlocarà el passamur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la
xarxa absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la instalꞏlació; es faran tenint en compte el material i les seves
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característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços
mecànics. En el traçat de la instalꞏlació es colꞏlocaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es colꞏlocaran a la distància
recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en
l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instalꞏlacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en
els encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar
els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut.
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i ferhi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de
depuració bacteriològic i desprès rentar-la.
Aïllament. És el material de recobriment que es colꞏloca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, condensacions o
corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de colꞏlocar l’aïllament, s'ha de netejar la
superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva
colꞏlocació no ha d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura.
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instalꞏlació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de
quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu
suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta
ha d'estar colꞏlocat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instalꞏlació: Nivell:
± 10 mm
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida,
embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació.
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, colꞏlocat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de
diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que
l'envolten, de manera que es pugui instalꞏlar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu
antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites,
cal que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instalꞏlar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la
prova d'instalꞏlació. L'instalꞏlador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar
l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la
connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una
vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar
uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instalꞏlació cal
replantejar la seva ubicació. Un cop instalꞏlat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de
quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en
el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de
ser roscades i amb el junt de material elàstic.
Control i acceptació
Instalꞏlació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com vistes.
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions.
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Colꞏlocació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió).
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos).
Verificacions
Proves de les instalꞏlacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió
no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instalꞏlació durant 24 hores.
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instalꞏlats.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació.
En instalꞏlacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit a la tº
fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº
a la xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.
Amidament i abonament
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament
instalꞏlat i comprovat.
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera.
1.3 Rec
És la instalꞏlació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies enjardinades. Aquesta instalꞏlació també pot
distribuir l’aigua de pluja que prèviament s’ha emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema és automàtic tindrà un programador i la connexió
elèctrica a les electrovàlvules.
Els materials que es facin servir a la instalꞏlació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix s’hauran d’ajustar als requisits
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua.
Components
Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE)
Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals de la instalꞏlació de sortida de l’aigua depenent del tipus de rec desitjat.
Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec en les hores més adients del dia.
Execució
Condicions prèvies
En general, l’execució de la instalꞏlació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre
ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls
molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu
manteniment i conservació.
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Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han
d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior.
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb
altres instalꞏlacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa legal vigent.
El suport dels tubs de la instalꞏlació seran rases amb llit de recolzament de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub.
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F.
Boques de rec. Abans de la instalꞏlació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. No han d'estar separades entre
elles més de 50 m de distància.
Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. La fixació ha de quedar
sòlidament executada de manera que no es pugui moure. La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dintre
de la carcassa i enrasada amb el paviment mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball. Les unions
han de ser estanques a la pressió de treball. L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament. L'aparell ha de
cobrir la zona de rec a la que està destinat.
Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. La caixa ha de quedar fixada
sòlidament al parament o element fix en el que es colꞏloqui i ha d’estar colꞏlocada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient
ilꞏluminació. La posició serà fixada a la D.F. Quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric. Es comprovarà el funcionament del
programador i es farà una inspecció ocular per detectar possibles defectes de fabricació, transport o manipulació.
Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. L'estanquitat de les unions roscades s'ha
d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. Abans de la instalꞏlació de la vàlvula s'han
de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure
en el moment d'executar les unions. Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat.
Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instalꞏlar i manipular. Les connexions
han de ser per rosca. Les unions han de ser completament estanques. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la
indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació.
Control i acceptació
Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports.
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions. Característiques de canonades i de vàlvules.
Prova final de tota la instalꞏlació durant 24 hores.
Verificacions
Proves de les instalꞏlacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió
no han de variar almenys en 4 hores.
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instalꞏlats.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació.
Amidament i abonament
ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instalꞏlat i
comprovat.
ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres.
.
SUBSISTEMA EVACUACIÓ
1 LÍQUIDS
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR,
Protecció enfront del soroll.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas
UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de
polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según
norma UNE 127010:1995 EX.

UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965.
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.
Peces d'acer galvanitzat:
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002.

UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
Canal exterior d'acer galvanitzat:
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UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.
Sobre llit d'assentament de formigó:
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE
EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la
xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici.
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa,
cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues
xarxes interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa
general de sanejament.
Components
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè.
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub.
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per
absorbir moviments.
Control i acceptació
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Execució
Generalitats
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a
les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per
la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb
altres instalꞏlacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
Tubs soterrats: Colꞏlocació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable.
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta
entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la
pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El
pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la
rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior
del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i
de les variacions tèrmiques. Un cop instalꞏlada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les
proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres
compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb
trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova
d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub
en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara
disgregacions o buits a la massa.
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt
tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de
ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que
s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el
seu moviment.
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant.
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa
han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la
solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de
desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de
colꞏlocar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix
uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres
defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10
cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les
parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C
sense pluja. Les peces ceràmiques per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència
prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja
canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del
formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm,
dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<=
16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha
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de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de
compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una
temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de colꞏlocar sense que rebin cops. Per
parets de maó: Els maons per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha
d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El
lliscat s'ha de fer en una sola operació.
Control i acceptació
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals.
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Verificacions
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció
i d’elevació i control.
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat.
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre.
ut pericons i tapes de registre.
m² parets del pou de registre.
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà
de ser sempre separativa en pluvials i negres.
Components
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons
sifònics.
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o
polipropilè.
Colꞏlectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat.
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de
coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica.
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb
vàlvules d’aireació-ventilació.
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces
de ceràmica.
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics.
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes.
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges.
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instalꞏlarà quan hi hagi part de la instalꞏlació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió
a la xarxa de sanejament.
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instalꞏlaran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es
sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per
absorbir moviments.
Control i acceptació
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la
instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han
d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Tancaments hidràulics.
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell
sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus,
zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada
sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell
que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la
reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar
sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de
la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons
sifònics. Les peces ceràmiques per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat
s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans
s'ha d'humitejar la superfície.
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir
una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instalꞏlats mai no han de ser horitzontals o en
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contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instalꞏlació no ha d'alterar les
característiques de l'element.
Colꞏlectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha
de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia
entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per
mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el
sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es
protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10
plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de
desviació serà de 60º. Els trams instalꞏlats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2.
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no
s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis
direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa,
zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que
el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la
ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si
la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE.
Canals: Generalitats. La colꞏlocació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà
del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La
unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de
fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química.
Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha
de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar
colꞏlocades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible
amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han
d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600
cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc,
alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de
ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense
estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure,
castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament
entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte
amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament
ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució:
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ±
5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total.
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de colꞏlocar a trencajunt i les
filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors
han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1
cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la
fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que
no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colꞏlocats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel
fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i
no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa colꞏlocada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La
base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de
fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar
amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a
pressió sobre la làmina. Element colꞏlocat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la colꞏlocació del bastiment i de la reixa
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa
acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ±
5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de
l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la
reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el
bastiment a tot el seu perímetre. La reixa colꞏlocada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé
produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el
bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de colꞏlocació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides pel material.
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a
les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han
de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm.
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Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa
sifònica ha de quedar cobert per la tapa.
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació
elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de
quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paralꞏlela a l'eix des
de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament
estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions
s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els
eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de
ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies
d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la
vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les
unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer
sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instalꞏlació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els
protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.
Control i acceptació
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions.
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels
canals, baixants i xarxa de ventilació.
Verificacions
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i
comprovació dels tancaments hidràulics.
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum.
Amidament i abonament
ml tubs petita evacuació, colꞏlectors, baixants, canals, canals amb reixa.
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules.
1.3 Depuració
És la instalꞏlació de tractament d’aigües residuals de tipus domèstic, procedents de la xarxa d’evacuació o sanejament. Cal un sistema de
depuració quan no hi hagi xarxa urbana disponible on connectar-se. Estan prohibides les foses sèptiques.
Components
Cambra de greixos: Rep les aigües residuals no fecals. S’utilitza per la separació de greixos i olis.
Fosa sèptica prèvia: Rep les aigües provinents del pou de registre. Està formada per 3 compartiments.
Fosa de decantació-digestió: Rep l’aigua residual, provinent del pou de registre.
Rasa filtrant: S’utilitza si els terrenys són permeables per a la depuració per aireació.
Pous filtrants. Rep el flux provinent del pericò de repartiment.
Filtres de sorra: S’utilitza per a la depuració per aireació i per a la decantació de matèries orgàniques.
Pous de registre: Rep les aigües residuals fecals i les provinents de la cambra de greixos.
Pericons de repartiment: Rep el flux provinent de la fosa sèptica prèvia.
Tubs i accessoris: Són els tubs que condueixen les aigües residuals a l’interior de les plantes depuradores.
Bombes d’elevació: S’utilitza quan la cota d’entrada sigui més gran que la cota de connexió a la xarxa o per l’elevació de les aigües.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos. Els tubs, resistència a les càrregues externes, flexibilitat
per absorbir moviments.
Control i acceptació
Tubs, accessoris i bombes: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, foses i resta d’elements: disposició, material i dimensions.
Execució
Generalitats
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a
les instruccions de la D.F. En general l’execució de la instalꞏlació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga
durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Les rases han de seguir el traçat correcte
alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instalꞏlacions com ara aigua, gas,
electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
Cambra de greixos: Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i
dinàmiques a les que estarà sotmesa en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les
operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge
és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de
quedar cobert per la tapa.
Fosa sèptica prèvia, fosa de decantació-digestió: Es situarà soterrada amb un llosa superior a una profunditat de 60cm respecte a la
superfície del terreny. La solució constructiva pot substituir-se per una prefabricada que permeti obtenir els mateixos resultats.
Rasa filtrant: El seu pendent estarà comprès entre el 15% i el 30%. La longitud serà com a màxim de 30m. La distància mínima entre
eixos de les rases serà de 2m. El pendent dels tubs dels filtres de sorra serà constant i estarà compresa entre el 15% i el 30%. Si no es
construeix in situ, el filtre de sorra es pot substituir per un prefabricat que permeti obtenir els mateixos resultats.
Control i acceptació
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.
Comprovació de : vàlvules de desguàs, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació.
Verificacions
Tubs i rases: Profunditat, pendents, replè i gruix del llit de recolzament.
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Pericons i pous: Disposició, acabat interior, segellat, tapes de registre.
Filtres: Granulometria de l’àrid.
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum.
Amidament i abonament
ml el tub i rases, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat.
3
m el llit dels tubs, l’anivellament, el reomplert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre, filtres.
ut pericons i tapes de registre, bombes.
2
m parets i soleres del pou de registre i fosa.
SUBSISTEMA TRANSPORT
1 ASCENSOR
Aparell elevador (elèctric o hidràulic), que es desplaça per cables, guies o qualsevol altre sistema, amb una inclinació superior a 15 graus,
destinat al transport de persones o mercaderies amb l’ajut d’una cabina accessible i equipada amb elements de comandament.
Normes d’aplicació
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors. RD 1314/1997.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI, Seguretat en cas d'incendi. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Codi d’accessibilitat de Catalunya. D135/1995.
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT 2002. RD 842/2002.
UNE. UNE-EN 81-1:2001 Regles de seguretat per la construcció i instalꞏlació d’ascensors. Part 1: Ascensors elèctrics. UNE-EN 81-2:2001
Regles de seguretat per la construcció e instalꞏlació d’ascensors. Part 2: Ascensors hidràulics
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Cambra de maquinària amb grup tractor, limitador de velocitat i armari de maniobres i comandaments generals.
Recinte o buit amb cabina i tots els seus components, portes de planta, cables de suspensió i paracaigudes.
Fossa amb amortidors.
Instalꞏlació elèctrica, sistema de maniobres i memòries, senyalitzacions en plantes, dispositius de tancament, socors, comandaments.
Característiques mínimes
L’element de suport serà tot el buit tancat amb parets i sostre, la seva estructura suportarà totes les reaccions de la maquinària, fins i tot
en cas d’impacte. Els materials compliran les condicions de resistència al foc definides en el CTE DB- SI.
Aquest buit es destinarà exclusivament al servei de l’ascensor, sense canalitzacions, ventilacions ni instalꞏlacions tret de les pròpies pel
seu correcte funcionament.
Control i acceptació
Els materials i equips d’origen industrial acompliran les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les normes i disposicions
vigents, relatives a fabricació i control industrial.
Execució
Condicions prèvies
El buit, el fossar i la cambra de maquinària han d’estar completament acabats, seguint les condicions fixades per la D.T. i les instruccions
facilitades pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida d’obra, tenint en compte si és elèctric o hidràulic.
Fases d’execució
Fixació de guies i cables de tracció en elevadors elèctrics.
Fixació de guies i pistó en elevadors d’impulsió hidràulica.
Colꞏlocació d'amortidors de fossar; de contrapesos, en cas d’elevadors elèctrics; de portes d'accés de plantes; del grup tractor i
connexions elèctriques, amb dispositius anti vibratoris; del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques, en cas d’elevadors
elèctrics; del bastidor i cabina amb acabats; de portes de cabina; del limitador de velocitat a la part superior i paracaigudes a l’inferior de la
cabina; de la botonera de cabina i botoneres de pis, amb les corresponents connexions elèctriques; del selector de parades i connexions
elèctriques.
Prova de servei de la instalꞏlació. Es connectaran elèctricament el quadre de comandaments, la cabina i els comandaments exteriors, per
mitjà d’elements practicables. Es disposarà d’instalꞏlació fixa d’enllumenat al buit, de dispositiu de parada de l’ascensor al fossar, de presa
de corrent, d’enllumenat permanent de cabina i de presa de corrent independent a la cambra de maquinària. El dispositiu de socors
s’alimentarà independentment de la font de l’ascensor.
Toleràncies
Portes de cabina- tancament al buit: <= 12 cm; Portes de cabina- porta exterior: <= 15 cm; Element mòbil - tancament del buit:<= 3cm;
Entre els elements mòbils:<=5cm.
Control
i
acceptació
L'aparell ha de tenir instalꞏlats els components de seguretat següents: Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans. Dispositiu que
impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en cas de tall d'energia o d'avaria). Limitador de l'excés de
velocitat. Amortidors d'acumulació d'energia i de dissipació d’energia.No ha de ser possible activar la posada en moviment en el cas que la
càrrega superi el valor màxim admissible. Els ascensors ràpids han de tenir instalꞏlat un dispositiu de control i comandament de la
velocitat. Ha de tenir instalꞏlat un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui oberta alguna de les portes dels replans i
que no permeti obrir les portes dels replans en el cas de que la cabina no estigui parada al replà corresponent. Els contrapesos han de
quedar instalꞏlats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre d'aquesta. El dispositiu que ha d'impedir la caiguda
lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una
desacceleració perillosa per als ocupants. En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant en la cambra que allotja el
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grup tractor, l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre a cap nova ordre. Ha de preveure mitjans
d'evacuació de les persones retingudes en la cabina.
Amidament i abonament
ut Unitat de quantitat instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la D.F.
Verificació
Comprovacions entre l’expedient tècnic presentat a l’òrgan competent i la instalꞏlació executada.
Es presentaran certificats d'homologació i proves d’equips i materials. S’exigirà l’autorització de posta en servei de l’òrgan competent.

SUBSISTEMA SEGURETAT
1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió d’alarma als
ocupants de l’edifici.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o
enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per ilꞏluminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93.
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes. RD
1942/1993.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de
seguridad. Vías de evacuación.

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual.
Sistema de columna seca: Instalꞏlació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, columna ascendent
d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament.
Sistema de boques d’incendi: Instalꞏlació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment d’aigua, xarxa de
canonades i Boca d’Incendi Equipada.
Sistema de detecció i alarma: Instalꞏlació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està formada
per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent.
Sistema d’extinció automàtica: Instalꞏlació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està formada per: presa
d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instalꞏlació de protecció i extinció
d’incendis.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instalꞏlació i les corresponents a les especificades en les normes UNE
corresponent a cada component.
Control i acceptació
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a
l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials.
Execució
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o,
en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària
sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3
mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari
ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar colꞏlocat sobre el seu suport
mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's.
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu
defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la
vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament
de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30
mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al
costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les
frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar
tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de
45mm amb tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la
indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer
únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal
aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha
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d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre
perpendicularment o paralꞏlelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o
del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar
convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del
tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre.
Toleràncies d'instalꞏlació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha
d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres
elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les
vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar
connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de
quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3
mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol:
300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La
porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes
corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la D.T.
o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han
de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si
cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a
través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha
d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre
perpendicularment o paralꞏlelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o
del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar
convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del
tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre.
Toleràncies d'instalꞏlació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha
d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres
elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45
amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la
paret, connexió a la xarxa d'alimentació, colꞏlocació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha
de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els
enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat
sòlidament. Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3
mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni
malmetre la rosca.
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els
costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de
detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les
característiques de l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum,
termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha
de fixar sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors autònoms de
CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats
a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha
de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que
els correspon, d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs de muntatge,
es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de
comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris
adequats. Un cop instalꞏlat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa
elèctrica: veure capítol corresponent a electricitat.
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un estudi o projecte
específic.
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del
pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions
han de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les
tapes corresponents.
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a la D.T., amb les
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir colꞏlocats i cargolats tots els visos previstos per la seva
fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla
vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de colꞏlocar ha d'estar
totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la colꞏlocació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la.
S'han d'utilitzar els forats existents.
Control i acceptació
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instalꞏlació, mànegues i ruixadors, així com la seva ubicació i
muntatge. Instalꞏlació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i
prova de funcionament dels detectors i de la central.
Verificacions
Elements: Tipus, colꞏlocació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència mecànica abans de
la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis.
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: característiques i muntatge.
Amidament i abonament
ut els elements.
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ml els tubs.
SUBSISTEMA CONNEXIONS
1 ELECTRICITAT
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront
del soroll.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en les instalꞏlacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988.
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82.
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84.
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energia eléctrica. RD 1955/2000.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984.
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988.
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instalꞏlació.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de
connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i
regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal
de realitzar correctament la connexió. Tota la instalꞏlació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instalꞏlació. Tota
la instalꞏlació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos.
Components
Els components de la connexió a xarxa seran els següents:
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció.
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les
instalꞏlacions elèctriques dels usuaris.
Característiques tècniques mínimes.
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis.
Els materials que s’utilitzin a la instalꞏlació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Caixa general de protecció: material i dimensions.
Execució
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a
les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la
instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys.
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs
amb altres instalꞏlacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
El suport dels tubs de la instalꞏlació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub.
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar
net de residus, vegetació i aigua.
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instalꞏlació
constarà d’una única CGP o més. La colꞏlocació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda
amb la via pública es colꞏlocarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes
mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà
de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret
ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la
caixa. Toleràncies d’instalꞏlació + - 20mm i aplomat + - 2%.
Control i acceptació
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i
ancoratges.
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, colꞏlocació i distàncies.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instalꞏlació
encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.
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Verificacions
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.
Caixa general de protecció: Alçada de colꞏlocació, distàncies altres instalꞏlacions i connexions.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat;
3
m el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.
ut de la caixa general de protecció.
1.2 Instalꞏlació comunitària i interior
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva
funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instalꞏlació assolirà el màxim
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per
avaries afectin el mínim possible de parts de la instalꞏlació. Tota la instalꞏlació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars,
instalꞏlacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de
materials, etc.
Components
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini.
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instalꞏlació d’usuari.
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la colꞏlocació dels comptadors de tots els abonats d’un
mateix edifici.
Està compost per aquests elements:
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris.
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes
per tallacircuits.
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora.
Derivació individual: Part de la instalꞏlació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es colꞏloquen en una instalꞏlació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari
de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instalꞏlació.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits.
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID),
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors.
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials.
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector.
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb
muntatge encastat o superficial.
Mecanismes: Són els elements finals de la instalꞏlació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats
superficialment.
Característiques tècniques mínimes.
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats.
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i ilꞏluminació
suficient.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de
subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació.
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit.
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV.
Control i acceptació
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR.
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT.
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.
La resta de components de la instalꞏlació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del
fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la
instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Han
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb
tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres
adequats. Es procedirà a la colꞏlocació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a
mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini.
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instalꞏlació que no siguin
elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i
ilꞏluminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en
un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es colꞏlocarà una bunera a
l’interior connectada a la xarxa de sanejament.
Comptadors: S'han d'instalꞏlar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de
colꞏlocació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau
d'electrificació s'ha d'instalꞏlar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics)
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necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de colꞏlocar els fusibles de seguretat. Un cop
instalꞏlat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor
de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el
mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es colꞏloca muntat superficialment, l'element
ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es colꞏloca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que
ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies
d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%.
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà colꞏlocat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es colꞏloquin al quadre
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns
corresponents. Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es colꞏloca a pressió
ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme
de fixació disposat per a tal fi. Quan es colꞏloca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també
aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser
capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun
paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En
el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament,
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm,
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar
el tractament superficial. Toleràncies d'instalꞏlació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o
recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base
amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols
o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al
conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts
sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instalꞏlació:
nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total.
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega,
sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents: Cables UNE RFV,
RV, RZ1K per anar colꞏlocats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les
operacions següents: estesa, colꞏlocació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els
empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament
o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats
no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instalꞏlació. RVK O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant
anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de
derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim
de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del
conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instalꞏlació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K
superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paralꞏlelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al
projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm.
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la
documentació tècnica. Si la caixa és metàlꞏlica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20
mm, aplomat: ± 2%.
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa.
Toleràncies d'instalꞏlació: Posició: ± 20 mm. Un cop instalꞏlat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de
cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es colꞏloca muntat superficialment, l'element ha
de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es colꞏloca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha
de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies
d'instalꞏlació: aplomat: ± 2%
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la colꞏlocació.
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases
i caixes en la instalꞏlació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors,
automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves
proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de
força; Comprovació de la resta de circuits de la instalꞏlació enllestida.
Verificacions
Proves de funcionament de la instalꞏlació. Potència contractada, tensió a la instalꞏlació.
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació,
mecanismes.
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1.3 Posta a terra
És la instalꞏlació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents de
defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en
projecte, les parts metàlꞏliques dels dipòsits de gasoil, instalꞏlacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.
Components
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció
catòdica o de fosa de ferro.
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió.
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny.
Arquetes de connexió.
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible.
Placa o piqueta de connexió a terra.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els
materials s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Un cop instalꞏlat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.)
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instalꞏlat i connectat a la xarxa no han de ser
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i
quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es colꞏloca muntat
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc
accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de
la presa de terra. Les instalꞏlacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment
distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg.
Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar colꞏlocat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable
per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors
dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del
circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que
el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m.
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou
de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal
d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de
terra no serà interromput per a la colꞏlocació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres
elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
Colꞏlocat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de
canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instalꞏlat al fons de rases
reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior
del cable en mm.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
Amidament i abonament
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra.
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra
2 TELECOMUNICACIONS
Normes d’aplicació
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instalꞏlació.
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999.
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions
per cable. D. 116/2000.
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèlꞏlit. D. 117/2000.
Reglament del registre d'instalꞏladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002.
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD
401/2003.
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99.
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD
401/2003, Orden CTE/1296/2003.
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa al
visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974.
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004.
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06.
Antenas parabólicas. RD 1201/1986.
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. D.
172/99.
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
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UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

2.2 Telecomunicació per cable
És la instalꞏlació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telecomunicacions per cable, des de la
xarxa d’alimentació dels diferents operadors del servei fins a la presa dels usuaris.
Components
Xarxa d’alimentació:
Per cable:
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instalꞏlació.
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instalꞏlacions de Telecomunicacions inferior.(RITI)
Per mitjans radioelèctrics:
Elements de captació de coberta.
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instalꞏlacions de Telecomunicacions superior.(RITS)
Equips de recepció i processat de la senyal.
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI.
Xarxa de distribució:
Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al registre d’usuari.
Elements de connexió:
Punt de distribució final: Interconnexió
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instalꞏlació dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta i vídeo sota demanda.
La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el cablejat de la xarxa de
distribució.
Control i acceptació
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la instalꞏlació.
Sobretot els que fan referència a l’annex III i en el punt 6 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris,
armaris d’enllaç i punt final de la xarxa i presa.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han
d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Un cop instalꞏlat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.) Els recintes d’instalꞏlacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i desguassos es garantirà la
seva protecció enfront de la humitat. Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instalꞏlació s’aplicarà el previst en el punt 7 de
l’annex IV del Reial Decret 279/1999.
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el número de PAU. Disposarà de 2
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es
situarà al mur de façana segons indicació de la companyia.
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada.
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris.
Cables de canalització principal: Es colꞏlocaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de
40x40x40cm.
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instalꞏlació interior de l’usuari. Poden ser de plàstic,
corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instalꞏlat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de
diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà
també la unió entre el RITS i el RITI.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes.
Enrasat de tapes amb paraments.
Verificacions
Muntatge dels equips i aparells i colꞏlocació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix.
Amidament i abonament
ut pericó, elements de captació..
ml canalitzacions, cables punts de connexió.
2.3 Telefonia
És la instalꞏlació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic, des de l’escomesa de la
companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI).
Components
Xarxa d’alimentació:
Per cable:
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instalꞏlació.
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instalꞏlacions de Telecomunicacions inferior.(RITI)
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Per mitjans radioelèctrics:
Elements de captació de coberta
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instalꞏlacions de Telecomunicacions superior.(RITS)
Equips de recepció i processat de la senyal.
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI.
Xarxa de distribució:
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al registre secundari.
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior.
Xarxa de dispersió:
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o punt de distribució
fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies RDSI).
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior.
Xarxa interior d’usuari:
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa. Poden ser 1 o 2 parells.
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior.
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal.
Regletes de connexió.
Preses de senyal: punt final de la instalꞏlació a l’interior de la unitat privativa.
Control i acceptació
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els components de la instalꞏlació. Les
característiques i limitacions es complementen amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics relatius a les ICT per la
connexió d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI).
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han
d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Un cop instalꞏlat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instalꞏlació s’aplicarà el previst en el punt 8 de
l’annex II del Reial Decret 279/1999.
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el número de PAU. Disposarà de 2
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat,
es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia.
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada.
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris.
Cables de canalització principal: Es colꞏlocaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de
40x40x40cm.
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instalꞏlació interior de usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o
llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instalꞏlat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o
corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió
entre el RITS i el RITI.
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instalꞏlació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha
de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres
serveis: 5 cm.
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes.
Enrasat de tapes amb paraments.
Verificacions
Muntatge dels equips i aparells i colꞏlocació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix.
Amidament i abonament
ut pericó i pressa.
ml canalitzacions, cables punts de connexió.
SUBSISTEMA ENERGIES RENOVABLES I ALTA EFICIÈNCIA
2 SOLAR FOTOVOLTAICA
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació solar fotovoltaica per a la producció d’energia elèctrica. La instalꞏlació pot estar
connectada a la xarxa o ser autònoma.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Estalvi d'energia, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció
enfront del soroll.

Reial Decret per la producció d’energia elèctrica en règim especial. BOE 126, 26/05/2007. RD 661/2007.
Regulació del Sector Elèctric. BOE 285/1997, 28/11/1997. Llei 54/1997 de 27/11/97.
Reial Decret sobre la connexió d’instalꞏlacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió. RD 1663/2000.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en les instalꞏlacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988.
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82.
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84.
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968.
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Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energia eléctrica. RD 1955/2000.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.

UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instalꞏlació.

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Connectada a la xarxa : Generador fotovoltaic, Ondulador o Inversor i Comptadors de compra-venda
Autònoma : Generador fotovoltaic, Bateries o acumuladors, Regulador de càrrega i bateries, Ondulador o Inversor i Comptadors.
Generador fotovoltaic: Està compost per cèlꞏlules fotovoltaiques, que poden ser de silici monocristalines o policristalines. Capten la
radiació solar i la transformen en electricitat a corrent continu. Seran Classe II i grau de protecció mínim IP65.
Estructura suport: Haurà de ser d’alumini o d'acer inoxidable.
Bateries o acumuladors: Emmagatzemen l’energia produïda durant les hores de radiació solar.
Regulador de càrrega: És l’encarregat de protegir les bateries de descàrregues i sobrecàrregues.
Ondulador o Inversor: Transforma el corrent i tensió continua en alterna, per tal de poder-la abocar a la xarxa elèctrica de distribució
l’energia elèctrica produïda per les cèlꞏlules.
Comptadors de compra-venda: Quantifica l’energia abocada a la xarxa i la energia consumida en l’edifici, per tal de facturar a la
companyia elèctrica l’energia neta final abocada.
Cablejat: Conjunt de cables que composen la instalꞏlació.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instalꞏlació. Per la instalꞏlació connectada a la xarxa, la D.F. haurà
d’assegurar que l’esquema elèctric i els materials emprats són del tipus aprovat per la Companyia Distribuïdora.
Control i acceptació
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix el subministrat en obra
amb el que hi ha indicat al projecte.
Execució
Generalitats.
S’ha d’assegurar com a mínim un grau d’aïllament elèctric de tipus bàsic classe I, excepte el cablejat en corrent continua que serà de
doble aïllament. La instalꞏlació tindrà tots els elements i característiques necessàries per garantir la qualitat del subministrament elèctric. El
funcionament de la instalꞏlació fotovoltaica no generarà cap avaria a la xarxa. Els materials que estiguin a l’exterior es protegiran dels
agents ambientals. La posició del camp fotovoltaic ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Tot el conjunt
ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments vigents. La instalꞏlació ha d'estar construïda en la seva
totalitat amb materials i procediments d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabilitat, salubritat i manteniment.
Generador fotovoltaic: Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de l'edifici. Abans de
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les
característiques tècniques dels elements que conformen la instalꞏlació es corresponen a les especificades al projecte. Tots els mòduls
seguiran les especificacions UNE corresponents al tipus de mòdul. El mòdul portarà de forma visible el model, nom o logotip del fabricant.
Portaran díode de derivació per evitar avaries a les cèlꞏlules i tindran un grau de protecció IP65. Per motius de seguretat i facilitar el
manteniment Els marcs laterals seran d’alumini o d’acer inoxidable. Estructura suport: L’estructura suport és connectarà a terra. Haurà de
suportar les sobrecàrregues de neu i vent segons el que marqui la Normativa vigent. Haurà de permetre les dilatacions tèrmiques sense
que puguin afectar als mòduls fotovoltaics. L’estructura és protegirà superficialment contra l’acció dels agents atmosfèrics. Bateries o
acumuladors: Seran de plom-àcid, preferentment estacionàries i de placa tubular. Es protegiran de sobrecàrregues segons les
recomanacions del fabricant. S’instalꞏlarà seguint les recomanacions del fabricant i en qualsevol cas: es situarà en un lloc ventilat i d’accés
restringit. Es prendran les mesures de protecció necessàries per evitar curtcircuits accidentals. Regulador de càrrega: Estaran protegits
davant curtcircuits en la línia de consum, i contra la desconnexió accidental de l’acumulador. Ondulador o Inversor: Seran de ona senoidal
pura. Es connectaran a la sortida de consum del regulador de càrrega o en borns de l’acumulador. Haurà d’arrencar i operar totes les
càrregues especificades en la instalꞏlació. Estaran protegits en front a les següents situacions: tensions fora de marge, desconnexió de
l’acumulador, curtcircuit en la sortida de corrent altern, sobrecàrregues que superin la duració i límits permesos. Comptadors de compravenda: Es seguirà la normativa vigent per a la seva instalꞏlació. Cablejat: Tot el cablejat complirà amb lo establert en la legislació vigent.
Els conductors seran de coure i tindran secció adequada per evitar les caigudes de tensió i sobreescalfaments. Caigudes de tensió
admissibles: generador-regulador: 3%, regulador-bateria: 1%, inversor-bateria: 1%, regulador i inversor: 1%,regulador-càrregues: 3%.
S’inclourà tota la longitud de cables necessària, per a cada aplicació concreta, evitant esforços. Els positius i negatius de la instalꞏlació es
conduiran separats, protegits i senyalitzats d’acord amb la normativa vigent. El cablejat exterior estarà protegit de intempèrie.
Control i acceptació
No s’acceptarà cap mòdul que tingui defectes de fabricació, estigui trencat o tingui taques en qualsevol dels seus elements així com
manca d’alineació a les cèlꞏlules o bombolles interiors. Un mòdul serà acceptat si la seva potència màxima i el corrent del curtcircuit reals
referides a condicions standard tinguin un 10% de marge dels valors nominals de catàleg.
Cada bateria haurà d’estar etiquetada com a mínim amb la següent informació: Tensió nominal (V), polaritat dels terminals, capacitat
nominal (Ah), fabricant i número de sèrie. El regulador de càrrega estarà etiquetat com a mínim amb la següent informació: Tensió
nominal (V), Corrent màxim (A), fabricant i número de sèrie i polaritat de terminals i connexions. Els inversors estaran etiquetats com a
mínim amb la següent informació: Potencia nominal (VA), tensió nominal d’entrada (V), tensió i freqüència de sortida, fabricant i número
de sèrie, polaritat i terminals.
Connexions de cablejat i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Colꞏlocació i direcció dels elements.
Diàmetres de tubs i cablejat. Distància mín. d’encreuaments amb altres instalꞏlacions.
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Verificació
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Les proves a realitzar per l’instalꞏlador com a mínim seran les
següents: Funcionament i posta en marxa de tots els sistemes; proves d’arrencada i parada en diferents instants del funcionament; proves
dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma; determinació de la potència instalꞏlada.
Amidament i abonament
ut Generadors fotovoltaics, bateries, reguladors de càrrega, inversor, comptador.
ml Tubs i cablejat.
m² pintura antioxidant.

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES
1 APARELLS SANITARIS
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament d'aigua freda i calenta
amb aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa de sanejament.
Components
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, colꞏlocats de diferents maneres, sistemes de fixació
utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva resistència. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer,
resines, fosa.
Característiques tècniques mínimes
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el
forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El suport serà el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas
d’aigüeres i lavabos encastats serà el propi moble.
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions subministrades pel fabricant.
Control i acceptació
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els certificats corresponents, es comprovaran
les seves característiques aparents, verificant la no existència de desperfectes. Control de recepció de distintius de qualitat, i control de
recepció amb els assaigs especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haurà entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels
aparells sanitaris amb el guix.
Execució
Condicions prèvies
Estaran executades les instalꞏlacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la colꞏlocació dels aparells sanitaris i posterior
colꞏlocació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No hi haurà contacte
entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.
Fases d'execució
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la colꞏlocació i l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la D.T., i es procedirà
al marcat per un instalꞏlador autoritzat d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció.
Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se segellaran amb silicona
neutra o pasta selladora, igual que els junts d'unió amb les aixetes. Els aparells metàlꞏlics, tindran instalꞏlada presa de terra amb cable de
coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica. S'ha de garantir l'estanqueitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant
una pasta segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical.
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament.
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements suport.
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es connectaran amb la
instalꞏlació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua hauran d'abocar
lliurement a una distància mínima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, o del nivell màxim del sobreeixidor. Els mecanismes
d'alimentació de cisternes, que comportin un tub d'abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un dispositiu
d’antiretorn.
Toleràncies d'execució. En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: nivell 10 mm i caiguda frontal respecte al plànol
horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.
Control i acceptació
Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les aixetes. El nivell definitiu de la
banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre revestiment i la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se segellarà amb
silicona neutra.Comprovació cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, romandran precintats o si escau es precintaran
evitant la seva utilització i protegint-los de materials agressius, impactes, humitat i brutícia.
Amidament i abonament
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instalꞏlació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos aixetes i desguassos.

___________________, ____ de _________________ del 20___
Arquitecte collegiat:

Signatura
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DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra: REFORMA EDIFICI ADMINISTRATIU
Emplaçament: PLAÇA CARLES III, 48 SANT CARLES DE LA RÀPITA. MONTSIÀ
Superfície construïda: 502,62 M2
Promotor: AJUNTAMENT SANT CARLES DE LA RÀTITA
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: JOSEP IBARZ
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: JOSEP IBARZ

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

Topografia: Solar completament pla
Característiques del terreny: Sorres de fines a mitjes
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Centre Urbà
Instal∙lacions de serveis públics: Disposem de tots els serveis
Tipologia de vials: Plaça principal del Municipi.
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"
1. INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu
dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial
Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de
construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar‐se en coneixement de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la
incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots‐contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que
tinguin la consideració de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar
l'obra parcialment o totalment, comunicant‐ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista,
sots‐contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots‐contractistes (art. 11è).
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos
laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els
següents principis generals:











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

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












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

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i
salut en el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries
que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan els riscos que generin siguin
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels
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treballad
dors autònom
ms respecte d'ells mateixo s i de les sociietats cooperratives respeccte els socis, l'activitat
dels qualls consisteixi en la prestacció del seu treeball personaal.
En compliment del deeure de prote
ecció dels tre balladors, l'empresari garantirà que caada treballador rebi
mació teòrica i practica que
e sigui suficieent i adequad
da en matèria
a preventiva. Aquesta form
mació cal
una form
centrar‐la en el lloc de treball o funció concretaa que dugui a terme el tre
eballador, i peer tant, l'obligga a
complir les mesures de
d prevenció adoptades.
En funció
ó de la formaació rebuda, i seguint la in formació i instruccions de
el contractistaa, els treballa
adors han
de:







Fer servir adeequadament les màquiness, aparells, eiines, equips de
d transport i tots els mitjans amb
eels que desen
nvolupin la se
eva activitat.
Utilitzar adeq
quadament els
e mitjans i e quips de prottecció facilita
ats per el conntractista
No posar foraa de funciona
ament i utilitzzar correctam
ment els dispo
ositius de segguretat existe
ents o
q
que s'instal∙liin als mitjanss o als llocs dee treball
Informar d'im
mmediat al se
eu cap superi or i als treballadors design
nats per realiitzar activitatts de
prevenció i protecció
p
de qualsevol
q
situuació que, al seu
s entendre
e, porti un riscc per la seguretat i
ssalut dels treeballadors.
C
Cooperar am
mb el contracttista per que pugui garanttir unes condiicions de trebball segures i que no
ccomportin risscos per la se
eguretat i saluut dels treballadors.
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3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del
RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.
Mitjans i maquinaria















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

Treballs previs










Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Enderrocs
















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

Estructura






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

Ram de paleta
















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

Coberta

















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

Revestiments i acabats







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

Instalꞏlacions













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

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












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

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ






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

Mesures de protecció colꞏlectiva




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

Mesures de protecció individual











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

Mesures de protecció a tercers








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

372

Tel ùn
nic emergències; 112
CAP S
Sant Carles de
e la Ràpita; Av
v constitució, 62. T 977 741
1 667

373

374

375

376

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
26/08/92)
RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva
92/57/CEE
Ley 31/1995. 8 noviembre
10/11/95)

(BOE:

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE:
31/01/97) i les seves modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN
ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a
escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene
en el trabajo” (O. 09/03/1971)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE AMIANTO
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA
LOS TRABAJADORES
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RD 485/1997. 14 abril
23/04/1997)
RD 486/1997, 14 de abril
23/04/1997)

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)
RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)
RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

(BOE:

(BOE:

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS
QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)
RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)
RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)
RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

RD
(BOE: 07/08/97)

1215/1997.

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

RD
(BOE: 21/06/01)

614/2001

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) i
les seves modificacions posteriors

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y
CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A
291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correcció d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA
DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE‐AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS
DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS‐TORRE DESMONTABLES PARA
OBRAS.

RD 836/2003. 27 juny,
(BOE: 17/07/03).
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la
O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la
modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE:
24/04/90))

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I
17/03/71)
correcció d'errades (BOE:
06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89)
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998
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(BOE: 18/09/87)

(DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
N.R. MT‐1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT‐2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT‐3:
BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT‐4 modificació: BOE:
25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT‐6
BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y
ADAPTADORES FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT‐7 modificació: BOE:
29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT‐8 modificació: BOE:
30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN
AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT‐9
31/10/75

PERSONAL

DE

VIAS

RESPIRATORIAS:

MASCARILLAS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y
MIXTOS CONTRA AMONÍACO
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(BOE: 30/12/74):

modificació:

modificació:

modificació: BOE:

(BOE: 10/09/75): N.R. MT‐10 modificació: BOE:
01/11/75

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
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Seguridad, Calidad, Gestión ambiental y LE
Presupuesto
Código
Ud Resumen
E28
SEGURIDAD
E28B
Instalaciones de bienestar
E28BA030 ud

ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general
municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de
toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón
roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

E28BC080 mes ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de
5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80
m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de
cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con
capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera
en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica
mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
O01OA070 h
P31BC080 ud
P31BC220 ud

Peón ordinario
Alq. mes caseta pref. aseo 5,98x2,45
Transp.150km.entr.y rec.1 módulo

E28BM110 ud

BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado
al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color
blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070 h
P31BM110 ud
P31BM120 ud

Peón ordinario
Botiquín de urgencias
Reposición de botiquín

CanPres

Pres
2.306,67
1.530,61

ImpPres
2.306,67
1.530,61

1,00

83,00

83,00

6,00

228,63

1.371,78

0,085
1,000
0,085
6,00

16,30
185,89
486,46
228,63

1,39
185,89
41,35
1.371,78

1,00

75,83

75,83

0,100
1,000
1,000
1,00

16,30
22,66
51,54
75,83

1,63
22,66
51,54
75,83

E28P

Protecciones colectivas

871,56

871,56

E28PB020 m

BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por
guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado
por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por
tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y
rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas,
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

10,00

8,47

84,70

O01OA030
O01OA070
P31CB020
P31CB210
P31CB040

Oficial primera
Peón ordinario
Guardacuerpos metálico
Pasamanos tubo D=50 mm.
Tabla madera pino 15x5 cm.

0,150
0,150
0,065
0,240
0,003
10,00

19,18
16,30
19,17
5,08
223,95
8,47

2,88
2,45
1,25
1,22
0,67
84,70

3,00

6,96

20,88

0,100
0,200
3,00

16,30
26,63
6,96

1,63
5,33
20,88

h
h
ud
m
m3

E28PB180 ud

VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de
largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA070 h
P31CB050 ud

Peón ordinario
Valla contenc. peatones 2,5x1 m.
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E28PE010 ud

LÁMPARA PORTATIL MANO
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante,
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

5,00

4,16

20,80

P31CE010 ud

Lámpara portátil mano

0,333
5,00

12,50
4,16

4,16
20,80

E28PE020 ud

TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de
24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm.,
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad
hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con
abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001,
UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.

1,00

127,72

127,72

O01OA030
O01OA050
O01OA070
O01OB200
O01OB210
P01LT020
A02A080

h
h
h
h
h
mud
m3

Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario
Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.
MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5
para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0
N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN998-1:2004.

1,500
0,750
0,500
0,750
0,750
0,045
0,020

19,18
17,08
16,30
18,59
17,39
69,99
73,42

28,77
12,81
8,15
13,94
13,04
3,15
1,47

O01OA070
P01CC020
P01AA020
P01DW050
M03HH020

h
t
m3
m3
h

Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de río 0/6 mm.
Agua
Hormigonera 200 l. gasolina

1,700
0,270
1,090
0,255
0,400
0,020

16,30
95,38
17,08
1,26
2,54
73,42

27,71
25,75
18,62
0,32
1,02
1,47

P04RR070 kg
P02EAT020 ud
P17VP040 ud
P31CE040 m
P31CE020 m
P31CE050 ud
P15EC020 ud

Mortero revoco CSIV-W2
Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm
Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm.
Pica cobre p/toma tierra 14,3
Cable cobre desnudo D=35 mm.
Grapa para pica
Puente de prueba

0,950
1,000
0,500
1,000
3,000
1,000
1,000
1,00

1,30
23,43
1,48
6,05
1,45
2,80
7,78
127,72

1,24
23,43
0,74
6,05
4,35
2,80
7,78
127,72

E28PE120 ud

CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW.
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de
90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático
diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos
magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A.
2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de
identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra,
para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable
en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de
02/08/2002 y R.D. 614/2001.

1,00

181,27

181,27

P31CE150 ud

Cuadro secundario obra pmáx.20kW

0,250
1,00

725,08
181,27

181,27
181,27

SCE28PE12
E28PE140 ud

Cuadro secundario de 20 kW máximo
CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1

1,00
1,00

0,00
436,19

0,00
436,19

382

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma
de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de
sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63
A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300
mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A.
y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6
bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4
obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN
60439-4.
P31CE170 ud

Cuadro de obra 63 A. Modelo 1

0,250
1,00
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1.744,77
436,19

436,19
436,19

E28R
P31IA010

ud

SIE28RA010

E28RA030 ud

P31IA030

ud

Equipos de protección individual
Casco seguridad con rueda
EPI: Casco protector contra riesgo mecánico
Condiciones requeridas de comportamiento
ꞏ Absorción de impactos.
ꞏ Resistencia a la perforación.
ꞏ Resistencia a la llama.
ꞏ Puntos de anclaje del barboquejo.
Condiciones recomendadas de comportamiento
ꞏ Aislante de baja temperatura.
ꞏ Aislante de alta temperatura.
ꞏ Aislante eléctrico.
ꞏ Resistente a la deformación lateral.
ꞏ Resistente a las salpicaduras de metal fundido.
Marcado
ꞏ Número de la normativa de aplicación.
ꞏ El nombre o marca identificativa del fabricante.
ꞏ El año y trimestre de fabricación.
ꞏ Modelo (según denominación del fabricante). Deberá estar marcado
tanto en el casco como en el arnés.
ꞏ La talla o gama de tallas (en cm), marcadas tanto en el casco como
en el arnés.
Adicionalmente, deberá fijarse al casco una etiqueta con información
relativa a:
ꞏ La necesidad de fijar el casco al trabajador mediante los ajustes
necesarios.
ꞏ La influencia de los impactos sufridos por el casco sobre sus niveles
de protección, aunque no existan daños aparentes en el mismo,
indicando la necesidad de su sustitución.
ꞏ Advertencia sobre la influencia de las posibles modificaciones o
eliminaciones que realice el trabajador sobre cualquier elemento del
mismo sobre la reducción de su nivel de protección.
ꞏ No aplicar pintura, disolventes, etiquetas, excepto si se realiza
conforme a las instrucciones del fabricante.
Deberá llevar marcado o en una etiqueta los requisitos adicionales
que cumple el mismo con relación a temperatura, aislamiento
eléctrico, resistencia a salpicaduras de metal fundido y deformación
lateral.
Características físicas
Distancia vertical externa. Altura de la superficie superior del casco
cuando éste es utilizado Indica la distancia libre > 80 mm
CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de
descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Casco seg. dieléctr. c. pantalla
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15,000

725,18
9,99

725,18
149,85

4,00

3,66

14,64

0,200
4,00

18,29
3,66

3,66
14,64

SIE28RA030

EPI: Casco protector contra la electricidad
Los cascos de protección E-AT tienen la misma resistencia mecánica
que los cascos N, pero pueden utilizarse para tensiones de hasta 20
kV. Estos cascos están diseñados para proteger de riesgos
mecánicos, estando sus características dieléctricas encaminadas a
prevenir contactos eléctricos accidentales.
El peso del casco es < 450 gramos.
El volumen de aireación es tal que la luz libre entre la cabeza del
usuario y el casco es > 21 mm.
La anchura de la banda de contorno es > 25 mm.
Se adapta correctamente sobre la cabeza, de forma que no se
desprenda fácilmente al agacharse o con un movimiento.
El arnés se fija bien a la cabeza, de manera que no se produzcan
molestias por irregularidades o aristas vivas.
Se evita el barboquejo, que podría ser una fuente adicional de riesgo.
En puestos sometidos a radiaciones relativamente intensas (sol) los
cascos son de policarbonato o ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
para evitar su envejecimiento prematuro, y de colores claros,
preferiblemente blancos para que absorban la mínima energía posible.
Se mantienen con:
ꞏ Controles periódicos.
ꞏ Respeto de las instrucciones de mantenimiento del suministrador.
ꞏ Almacenamiento correcto.
Se almacenan en lugares no sometidos a radiaciones ultravioleta o
solares, ni a altas o bajas temperaturas.
El usuario de los cascos tiene el deber de cuidar de su perfecto
estado y conservación.

1,00

E28RA070 ud

GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120

Gafas protectoras

ud

E28RA120 ud

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA200

Cascos protectores auditivos

ud

SIE28RA120

EPI: Cascos protectores auditivos
La información proporcionada a los usuarios incluye la necesaria para
ajustar la cinta de cabeza.
Marcado:
ꞏ El número de esta norma (UNE-EN 352).
ꞏ Nombre, marca comercial o cualquier otra identificación del
fabricante.
ꞏ Denominación del modelo.
ꞏ Valores H, M, L según la Norma ISO/DIS 4869-2.
ꞏ En caso de que el fabricante prevea que la orejera debe colocarse
según una orientación dada, una indicación de la parte de DELANTE
y/o de la parte SUPERIOR de los casquetes, y/o una indicación del
casquete DERECHO y del IZQUIERDO.

E28RC140 ud

MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC130

Mandil cuero para soldador

ud

SIE28RC140

EPI: Mandil de soldadura
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0,00

0,00

3,00

2,47

7,41

0,333
3,00

7,41
2,47

2,47
7,41

5,00

3,93

19,65

0,333
5,00

11,80
3,93

3,93
19,65

2,00

3,38

6,76

0,333
2,00

10,14
3,38

3,38
6,76

1,00

0,00

0,00

º

Lienzo con cintas para colgar del cuello y atar a la espalda, de
material capaz de resistir el contacto de chispas y gotas de metal
fundido, generalmente cuero.
Cubre bien el frente y costados del cuerpo y las piernas hasta las
rodillas, quedando alto en el cuello.
Se ajusta de forma que, al inclinarse el operador, no se abolsa el
mandil permitiendo a las chispas el acceso hasta la ropa o la piel. Se
evitan las manchas de materiales combustibles, como aceites, grasas,
keroseno o parafina.
Son equipos de protección individual de Categoría II.
Protegen frente a pequeñas proyecciones de metal fundido y
contactos de corta duración con una llama. No protege
necesariamente contra las proyecciones gruesas de metal en
operaciones de fundición.
Son para llevarlas continuamente 8 h a temperatura ambiente.
Las chaquetas cubren la parte alta del pantalón, y tienen los puños
ajustados.
Los bajos del pantalón no tienen pliegues.
No tienen bolsillos. En caso de tenerlos, serán interiores. Los
pantalones pueden tener bolsillos laterales.
Los cierres metálicos exteriores están cubiertos, y son de abertura
rápida.
Requisitos de seguridad
Propagación limitada de la llama:
ꞏ No arde hasta los bordes.
ꞏ No se forma agujero.
ꞏ No se desprenden restos inflamados o fundidos.
ꞏ Tiempo de postcombustión menor o igual a 2 segundos.
ꞏ Tiempo medio de incandescencia menor o igual a 2 segundos.
Resistencia a pequeñas proyecciones de metal fundido.
ꞏ Se requieren al menos 15 gotas de metal fundido para elevar en 40
grados la temperatura de la muestra.

E28RC180 ud

CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos.
Certificado CE. s/R.D. 773/97.

15,00

4,11

61,65

P31IC170

Chaleco de obras reflectante.

1,000
15,00

4,11
4,11

4,11
61,65

1,00

0,00

0,00

ud

SIE28RC180

EPI: Chaleco reflectante
Ropa de señalización destinada a ser percibida visualmente sin
ambigüedad en cualquier circunstancia.
La ropa de clase 3 ofrece mayor visibilidad en la mayoría de los
medios urbanos y rurales que la ropa de clase 2, y ésta, mayor que la
de clase 1.
Superficies mínimas visibles de cada material en m2:
Ropa clase 1 Ropa clase 2 Ropa clase 3
Material de fondo 0,8 0,50 0,14
Materia retroreflectante 0,2 0,13 0,10
Materia retroreflectante - - 0,20

E28RM020 ud

PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

10,00

3,03

30,30

P31IM006

Par guantes lona reforzados

1,000
10,00

3,03
3,03

3,03
30,30

ud

386

SIE28RM02

E28RM050 ud

P31IM020

ud

EPI: Guantes contra riesgos mecánicos
El marcado de los guantes de protección es de acuerdo con la norma
UNE-EN 388, junto con el pictograma de riesgos mecánicos.
Las propiedades mecánicas del guante se indicarán mediante el
pictograma seguido de cuatro cifras. La primera cifra indicará el nivel
de prestación para la resistencia a la abrasión, la segunda para el
corte por cuchilla, la tercera para el rasgado y la cuarta para la
perforación.
Se usarán dos pictogramas específicos para la resistencia al corte por
impacto y para las propiedades antiestáticas.
Marcado del guante
Cada guante del par debe ir marcado con la información que aquí se
indique independientemente del marcado específico asociado a la
protección que proporciona.
El marcado debe ser claro y permanecerá en el guante durante toda la
vida útil del mismo.
No podremos encontrar ningún otro tipo de marcado que pudiera
inducir a confusión.
El marcado puede ir sobre el propio guante o en una etiqueta cosida o
adherida a él.
Cuando por las características del guante resulta imposible su
marcado, éste irá en el embalaje.
El mínimo contenido del marcado es el siguiente:
ꞏ Nombre, marca o cualquier otra forma de identificar al fabricante.
ꞏ Denominación del guante.
ꞏ Fecha de caducidad, si se aplica.
Hay situaciones en las que, por las características del material del
guante, las propiedades protectoras asociadas al guante pueden
verse reducidas simplemente por el paso del tiempo, sin que siquiera
se hayan usado. En estos casos los guantes deben llevar marcada la
fecha de caducidad.
ꞏ Marcado CE de conformidad que corresponda.
ꞏ Talla.
ꞏ Pictograma específico del riesgo con referencia a la norma y niveles
de prestación.
ꞏ Pictograma de información que nos indica la necesidad de leer la
información dada por el fabricante en el folleto informativo.
ꞏ En el caso en que la protección ofrecida por el guante esté limitada a
una parte de la mano esto debe quedar claramente indicado
PAR GUANTES DE NEOPRENO
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Par guantes de neopreno
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1,00

0,00

0,00

1,00

1,31

1,31

1,000
1,00

1,31
1,31

1,31
1,31

SIE28RM05

E28RM100 ud

P31IM040

ud

EPI: Guantes contra productos químicos y biológicos
Índice de protección (clase) Tiempo de penetración (min.)
Clase 1 > 10
Clase 2 > 30
Clase 3 > 60
Clase 4 > 120
Clase 5 > 240
Clase 6 > 480
Tiempo de penetración: Tiempo transcurrido entre la aplicación inicial
de un producto químico de ensayo sobre la superficie exterior del
material de un guante de protección y su posterior presencia en la otra
superficie del material, medido durante contacto constante con el
producto químico de ensayo, bajo condiciones de laboratorio
normalizadas, tal como se describe en la Norma EN 374-3.
Para cada tipo de guante recomendado se dan datos sobre los
siguientes ensayos mecánicos:
ꞏ Resistencia a la abrasión.
ꞏ Resistencia al corte por cuchilla.
ꞏ Resistencia al rasgado.
ꞏ Resistencia a la perforación.
Marcado del guante
Cada guante del par debe ir marcado con la información que aquí se
indique independientemente del marcado específico asociado a la
protección que proporciona.
El marcado debe ser claro y permanecerá en el guante durante toda la
vida útil del mismo.
No podremos encontrar ningún otro tipo de marcado que pudiera
inducir a confusión.
El marcado puede ir sobre el propio guante o en una etiqueta cosida o
adherida a él.
Cuando por las características del guante resulta imposible su
marcado, éste irá en el embalaje.
El mínimo contenido del marcado es el siguiente:
ꞏ Nombre, marca o cualquier otra forma de identificar al fabricante.
ꞏ Denominación del guante.
ꞏ Fecha de caducidad, si se aplica.
Hay situaciones en las que, por las características del material del
guante, las propiedades protectoras asociadas al guante pueden
verse reducidas simplemente por el paso del tiempo sin que siquiera
PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Par guantes p/soldador
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1,00

0,00

0,00

4,00

1,24

4,96

0,500
4,00

2,47
1,24

1,24
4,96

SIE28RM10

EPI: Guantes para soldadura
Se rige por la norma UNE-EN 12477.
Par de guantes para trabajos de soldadura o altas temperaturas.
Se conservarán en perfecto estado de uso.
En cuanto presenten alguna deficiencia, se sustituyen.
Marcado del guante
Cada guante del par debe ir marcado con la información que aquí se
indique independientemente del marcado específico asociado a la
protección que proporciona.
El marcado debe ser claro y permanecerá en el guante durante toda la
vida útil del mismo.
No podremos encontrar ningún otro tipo de marcado que pudiera
inducir a confusión.
El marcado puede ir sobre el propio guante o en una etiqueta cosida o
adherida a él.
Cuando por las características del guante resulta imposible su
marcado, éste irá en el embalaje.
El mínimo contenido del marcado es el siguiente:
ꞏ Nombre, marca o cualquier otra forma de identificar al fabricante.
ꞏ Denominación del guante.
ꞏ Fecha de caducidad, si se aplica.
Hay situaciones en las que, por las características del material del
guante, las propiedades protectoras asociadas al guante pueden
verse reducidas simplemente por el paso del tiempo, sin que siquiera
se hayan usado. En estos casos los guantes deben llevar marcada la
fecha de caducidad.
ꞏ Marcado CE de conformidad que corresponda.
ꞏ Talla.
ꞏ Pictograma específico del riesgo con referencia a la norma y niveles
de prestación.
ꞏ Pictograma de información que nos indica la necesidad de leer la
información dada por el fabricante en el folleto informativo.
ꞏ En el caso en que la protección ofrecida por el guante esté limitada a
una parte de la mano esto debe quedar claramente indicado.

E28RP070 ud

P31IP025

ud

SIE28RP070

1,00

0,00

0,00

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

15,00

24,44

366,60

Par botas de seguridad

1,000
15,00

24,44
24,44

24,44
366,60

1,00

0,00

0,00

EPI: Calzado de seguridad

389

La categoría básica del calzado de seguridad es la PB, que cumple
con todos los requisitos básicos de seguridad.
El calzado de Clase I puede optar por las categorías P1, P2, P3, y el
calzado de Clase II por las categorías P4 y P5.
Clase I:
ꞏ P1=PB+A+B
ꞏ P2=P1+WRU
ꞏ P3=P2+P
Clase II:
ꞏ P4=PB+A+B
ꞏ P5=P4+P
La siguiente tabla indica los requisitos de seguridad que reúnen los
calzados de seguridad.
Clase Requisitos básicos Requisitos adicionales
PB I ó II
P1 I Zona del talón cerrada. Propiedades antiestáticas.
Absorción de energía en la zona del tacón.
P2 I Como P1 más: Penetración y absorción de agua
P3 I Como P2 más: Resistencia a la perforación y suela con resaltes
P4 II Propiedades antiestáticas. Absorción de energía.
P5 II Como P4 más: Resistencia a la perforación y suela con resaltes.
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E28RP080 ud

PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IP030

Par botas aislantes 5.000 V.

ud

4,00

12,76

51,04

0,333
4,00

38,32
12,76

12,76
51,04

SIE28RP080

EPI: Calzado de protección eléctrica
Protecciones de los pies contra contactos eléctricos. Son botas
compuestas de material aislante por dentro y por fuera, que impiden el
paso de la corriente eléctrica entre los pies y el suelo.
No basta con que sean de material aislante por fuera (suela de goma,
por ejemplo), porque estando mojadas podría establecerse un puente
entre el tobillo y el pavimento.

1,00

0,00

0,00

E28RP090 ud

PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00

2,34

7,02

P31IP050

Par polainas para soldador

0,333
3,00

7,03
2,34

2,34
7,02

1,00

0,00

0,00

ud

SIE28RP090

EPI: Polainas para soldadura
Protecciones para piernas tobillos y parte superior de los pies que
impide la entrada de sustancias o materiales dentro de las botas.
Dependiendo del material de que están hechas, protegen contra
golpes, pinchazos y abrasiones, contacto con sustancias agresivas,
frío o calor.
Se ajustan con hebillas o velcro y una cincha bajo la suela del
calzado.

E28RSA040 ud

ARNÉS AMARRE DORSAL REG. HOMBROS
Arnés profesional de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en
piernas y hombros, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,00

7,75

77,50

P31IS040

Arnés am. dorsal regulación hombros

0,200
10,00

38,74
7,75

7,75
77,50

E28RSB040 ud

CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.
Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón
anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y
argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE
EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,00

9,95

99,50

P31IS130

Cinturón amarre lateral doble regulación

0,250
10,00

39,78
9,95

9,95
99,50

E28E
SSE28ES08
SSE28ES08
E28ES080 ud

Señalización
Señal: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra
Señal: Vía obligatoria para peatones
PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm.,
fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

0,15
1,00
1,00
64,00

339,20
0,00
0,00
5,30

50,88
0,00
0,00
339,20

O01OA070 h
P31SV120 ud

Peón ordinario
Placa informativa PVC 50x30

0,150
0,500
64,00

16,30
5,69
5,30

2,45
2,85
339,20

0,15

339,20

50,88

ud

ud
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CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS
Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988
Adaptat a CTE i EHE-08

392

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de
Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88,
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992
(DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i,
en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir
criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves
preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. Justificació del Compliment del Decret 375/1998 Oficina Consultora Tècnica . Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte
d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control
de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el
moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de Qualitat
podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del desenvolupament
d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor.
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o
entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició
de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 15 dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari
es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir
els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de
disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció
Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització,
sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada.
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de
control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós
comunicat per la Direcció Facultativa.
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial Decret
410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat.
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FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08.
IDENTIFICACIÓ
Material:

p.e. HA/25/B/12/Ila,

Situació en projecte i obra:

Fossar ascensor

Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:
Els reglamentaris, els establerts en aquest document

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. Justificació del Compliment del Decret 375/1998 Oficina Consultora Tècnica . Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques resistents:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i
assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30 o bé cúbiques de 15 cm si
s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08.
Característiques de docilitat:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2
Característiques de durabilitat:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.50
1.30

CONTROL DE RECEPCIÓ
Tipus de Control: Estadístic
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08)
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació
suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives
exigides reglamentàriament.
• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos)
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb
qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos)
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes instalꞏlacions
i els mateixos processos de fabricació, caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons
projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08.

Control durant el subministrament:
• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de
394
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•

•

l’annex 21 de l’ EHE-08
Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament
aportats.
Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control
estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes,
assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08

Control després del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i
quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment
SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat
d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de
subministrament.
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Comprovació de les instalꞏlacions de fabricació del formigó:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instalꞏlació de
fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels
materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08.
Presa de mostres:
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i
entre ¼ i ¾ de la descàrrega.
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts
presents (1) i se’n quedaran una còpia.

(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el representant
del Laboratori.
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2.1

ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 S

IDENTIFICACIÓ
Acer corrugat B 400 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08)

Material:
Diàmetres nominals:
Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat
(1)
Oficialment Reconegut (DOR) i si és així es podrà reduir el control
per assajos (segons art. 32 de l’EHE)

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
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Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig
(2)
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la
UNE-EN 10080 (3)
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.15
1.00

CONTROL DE RECEPCIÓ
Control abans del subministrament:
• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que
constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió dels documents de conformitat i
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament i, si s’escau, d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut.
Control durant el subministrament:
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de
projecte
• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE08
Control organolèptic i assajos:
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08.
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:
• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
• secció equivalent (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2
EHE-08)
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE08)
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
Control desprès del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08
396

5

Presa de mostres:
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,
aquelles que consideri necessàries
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de
l’EHE-08
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(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de
l’EHE-08
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5

ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES

(En elaboració)
IDENTIFICACIÓ
Material:
Geometria:

s/Plànols

Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:
Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius;

Marcatge CE

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. Justificació del Compliment del Decret 375/1998 Oficina Consultora Tècnica . Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques mecàniques; Definides en Projecte
.
Característiques d’adherència ; S/Plec Condicions
Característiques químiques
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims: S/CTE DB AE
Persistent o transitòria
Accidental
CONTROL DE RECEPCIÓ
Control abans del subministrament:
Control durant el subministrament
Control desprès del subministrament
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6

MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL
IDENTIFICACIÓ
Totxo calat. Extrusionat. Categoria I

Material:

Els maons ceràmics subministrats a l’obra hauran de ser conformes
amb les especificacions del projecte i amb l’establert al DB SE- F del
CTE.
p.e. Mida nominal de les peces ó segons s’indica als plànols ó al Plec
de Condicions,etc.

Geometria:
Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:

p.e. Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR)

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Amb marcatge CE (UNE EN 771)
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PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural
Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat:
Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.
Classe d’exposició de la fàbrica:
IIb, revestida exteriorment amb arrebossat i pintat.
Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:
10 N/mm2, segons UNE EN 772-1 (certificada)
Expansió final per humitat:
< 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada)
Geladicitat:
Classificats com a no geladissos
Eflorescències:
Classificats com a no eflorescents o lleugerament eflorescents
Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

3.0
1.8

CONTROL DE RECEPCIÓ
Tipus de control:
El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE per a parets de càrrega
Control abans del subministrament:
•
Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat
•
Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de fabricació.
•
Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF)
•
Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF)
•
Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i
les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies)
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les
especificacions del projecte.
Control durant el subministrament:
•
full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del fabricant, el
número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, dades del peticionari i
identificació del lloc de subministrament
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•
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•

comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte,
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra
la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d’aplicació,
que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i el
grau d’expansivitat s’ajusten a les prescripcions del projecte i de l’EHE-08
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8.1

MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC

El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible
en funció del tipus de material.
IDENTIFICACIÓ
Material:
Situació en projecte i obra:
Marques, certificacions i altres distintius
(si s’escau):

p.e. Poliestirè extruït XPS
p.e. Coberta plana
Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material)

Valor exigit

Unitats

p.e. 20
p.e. 80
p.e. 0,5

Kg/m3
mm
KPa

p.e. 0,04
p.e. 100

W/mºK
adimensional

Requeriments Genèrics
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Densitat (ρ) (1) ** :
Gruix (1) :
Resistència a la compressió:
Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1)
Conductivitat tèrmica (λ) ** :
Factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua (µ) ** :
Requeriments de Salubritat (DB HS 1)
Aïllant no hidròfil

(3)

p.e. Sí

:

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI)
Classe de reacció al foc (si s’escau) (4) *:

p.e. B,d0,s2

---

Altres requeriments

CONTROL DE RECEPCIÓ
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El
control inclourà:
a) Control de la documentació:




Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat
Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física
Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament,
inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria

b) Control per mitjà de distintius de qualitat:





Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes
exigides al projecte
Reconeixement oficial del distintiu
Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat per a l’ús previst
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors

c) Assajos:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent:







Conductivitat tèrmica
Densitat aparent
Permeabilitat al vapor d’aigua
Absorció d’aigua
Resistència a la compressió
Classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i
freqüència necessaris dels controls.
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(1) Per aïllaments de poliuretà que, per donar compliment al DB HS1, es vol que actuïn com a barrera contra la penetració
3
d’aigua del tipus B3 (resistència molt alta a la infiltració) la seva densitat ha de ser ≥ 35 Kg/m i el seu gruix ≥ 4cm
(2) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de
tenir una resistència a la compressió mínima de 0.5 KPa, segons UNE 92180 IN
(3) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana.
DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior de la
hoja principal, debe ser no hidrófilo”
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por
2
inmersión parcial menor que 1Kg/m según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total
menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997.
(4) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a
l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3
caracteritzacions: Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules
inflamades (d0, d1 ó d2).

* Ajuda:
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Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja:

** Ajuda:
Valors de referència del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE versió 06, de juny de 2009
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9.1

MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC

El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible
en funció del tipus de material.
IDENTIFICACIÓ
Material:
Situació en projecte i obra:
Marques, certificacions i altres distintius

Llana mineral
Mitgeres
Amb marca AENOR
Medioambiente

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material)

Valor exigit

Unitats

30
5,0
0,5

Kg/m3
mm
KPa

Requeriments Genèrics
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Densitat (ρ) :
Gruix:
Resistència a la compressió
Requeriments de Salubritat (DB HS 1)
Aïllant no hidròfil

(2)

Sí

:

Requeriments Acústics (DB HR)
Resistivitat al flux de l’aire
Rigidesa dinàmica
Coeficient d’absorció acústica ponderat (w)

5
10
0,17

KPa∙s/m2
MN/m3
---

A2,s1, d0

---

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI)
Classe de reacció al foc
Altres requeriments
CONTROL DE RECEPCIÓ
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control
inclourà:
a) Control de la documentació:




documents d’origen, full de subministrament i etiquetat
certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física
documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament,
inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria

b) Control per mitjà de distintius de qualitat:





control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides
al projecte
reconeixement oficial del distintiu
per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat per a l’ús previst
es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors

c) Assajos:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents,
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent:






densitat aparent
absorció d’aigua
resistència a la compressió
coeficient d’absorció acústica
classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i
freqüència necessaris dels controls.
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(1) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de
tenir una resistència a la compressió mínima de 0,5 KPa, segons UNE 92180 IN
(2) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana.
DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior de la
hoja principal, debe ser no hidrófilo”
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por
2
inmersión parcial menor que 1Kg/m según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total
menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997.
(3) Exigible a materials absorbents acústics, per exemple llanes minerals
(4) Exigible a materials absorbents acústics col.locats vistos, ó sobre una xapa perforada ó un vel de fibres, que s’utilitzin per al
control de la reverberació
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(5) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a
l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3
caracteritzacions: Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules inflamades
(d0, d1 ó d2).
Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja:
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10.1

MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC

El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria,
plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible en funció del
tipus de material.
IDENTIFICACIÓ
Material:
Situació en projecte i obra:

Projectat de perlita/Pintura
Perfils metalꞏlics

Marques, certificacions i altres distintius
PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material)

Valor exigit

Unitats

Requeriments Genèrics
Densitat (ρ):
Gruix:

120
S/projecte

Kg/m3
mm

p.e. A1

---

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI)
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Classe de reacció al foc:
Altres requeriments

CONTROL DE RECEPCIÓ
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control
inclourà:
a) Control de la documentació:




documents d’origen, full de subministrament i etiquetat
certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física
documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, inclosa
la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria

b) Control per mitjà de distintius de qualitat:





control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides al
projecte
reconeixement oficial del distintiu
per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat per a l’ús previst
es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors

c) Assajos:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents,
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent:



densitat aparent
classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris dels controls.
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CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio
Dirección
Municipio
Provincia
Zona climática
Normativa
vigente
rehabilitación)
Referencia/s catastral/es

Rehabilitació Edifici Duana
Plaça Carles III, 48
Tarragona
Código Postal
Tarragona
Comunidad Autónoma
B3
Año construcción
(construcción

/

43540
Cataluña
1940

CTE 2013
6596603BE9969F

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción

● Edificio Existente

○ Vivienda
○ Unifamiliar
○ Bloque
○ Bloque completo
○ Vivienda individual

● Terciario
● Edificio completo
○ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos
Josep Ibarz Carbó
Razón social
Josep Ibarz i Col·laboradors
Domicilio
c/Tirso, 22
Municipio
Barcelona
Provincia
Barcelona
e-mail:
ibz@coac.net
Titulación habilitante según normativa vigente
Arquitecte
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:

NIF(NIE)
NIF

38422627T
B64901077

Código Postal
Comunidad Autónoma
Teléfono

08023
Cataluña
677458703

CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA
PRIMARIA NO RENOVABLE
[kWh/m² año]
< 77.8

A

77.8-126.4

77.4 A

< 15.0

B

126.4-194.4
194.4-252.8
252.8-311.1
311.1-388.9
≥ 388.9

EMISIONES DE DIÓXIDO DE
CARBONO
[kgCO2/ m² año]
A

15.0-24.3

C

24.3-37.4

D

37.4-48.6

E

48.6-59.8

F

59.8-74.8

G

≥ 74.8

13.1 A

B
C
D
E
F
G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 30/11/2020

Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:

Fecha
Ref. Catastral

30/11/2020
6596603BE9969F

407
Página 1 de 6

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²]

392.0

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos
Tipo

Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Modo de obtención

Muro de fachada Oest

Fachada

50.3

0.32

Conocidas

Muro de fachada Est

Fachada

57.8

0.32

Conocidas

Medianería

Fachada

370.0

0.00

Suelo con terreno

Suelo

181.0

0.64

Estimadas

Cubierta con aire

Cubierta

181.0

0.32

Conocidas

Nombre

Huecos y lucernarios
Tipo

Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.
Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco

Hueco

36.7

1.54

0.37

Conocido

Conocido

Hueco est

Hueco

12.2

1.54

0.37

Conocido

Conocido

Nombre

Fecha
Ref. Catastral
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción
Nombre
Calefacción
refrigeración 1

Potencia
nominal [kW]

Tipo
y

Bomba de Calor Caudal Ref. Variable

TOTALES

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

236.4

Electricidad

Estimado

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

213.8

Electricidad

Estimado

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

101.5

Electricidad

Estimado

Calefacción

Generadores de refrigeración
Nombre
Calefacción
refrigeración 1

Potencia
nominal [kW]

Tipo
y

Bomba de Calor Caudal Ref. Variable

TOTALES

Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día)
Nombre

200.0
Potencia
nominal [kW]

Tipo

Bomba de Calor Caudal Ref. Variable
ACS

Equipo ACS
TOTALES

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio

Potencia instalada
[W/m²]

VEEI [W/m²·100lux]

Iluminación media
[lux]

Modo de obtención

10.97
10.97

2.19

500.00

Conocido

Edificio Objeto
TOTALES

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio

Superficie [m²]

Perfil de uso

392.0

Intensidad Media - 8h

Edificio

6. ENERGÍAS RENOVABLES
Térmica

Nombre

Contribuciones energéticas
TOTAL

Fecha
Ref. Catastral

Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio
asociado [%]

Demanda de
ACS cubierta
[%]

Calefacción

Refrigeración

ACS

30.0

30.0

100.0

-

30.0

30.0

100.0

-
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática

B3

Uso

Intensidad Media - 8h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL
< 15.0

A

15.0-24.3

INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN

13.1 A

ACS

B

Emisiones
calefacción
[kgCO2/m² año]

C

24.3-37.4

D

37.4-48.6

E

48.6-59.8

A

0.32

Emisiones ACS
[kgCO2/m² año]

A

0.00

F

59.8-74.8

REFRIGERACIÓN

G

≥ 74.8

Emisiones
refrigeración
[kgCO2/m² año]

Emisiones globales [kgCO2/m² año]

ILUMINACIÓN

B

3.70

Emisiones
iluminación
[kgCO2/m² año]

B

9.09

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
kgCO2/m² año

kgCO2/año

13.10
0.00

5136.85
0.00

Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por otros combustibles

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL
< 77.8

A

77.8-126.4

INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN

77.4 A

ACS

B

126.4-194.4

Energía primaria
calefacción
[kWh/m²año]

C
D

194.4-252.8

E

252.8-311.1

A

1.87

Energía primaria
ACS
[kWh/m² año]

A

0.00

F

311.1-388.9

REFRIGERACIÓN

G

≥ 388.9

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año]

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

21.82

ILUMINACIÓN

B

Energía primaria
iluminación
[kWh/m²año]

B

53.67

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
< 11.2

A

11.2-18.2

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
3.2 A

< 18.2

B
C

18.2-28.0

29.6-45.5

D

28.0-36.4

45.5-59.1

E

36.4-44.8

59.1-72.7

F

44.8-56.0

72.7-90.9

G

≥ 56.0

A

18.2-29.6

≥ 90.9

Demanda de calefacción [kWh/m² año]

B
C

34.1 C

D
E
F
G

Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales

Fecha
Ref. Catastral

30/11/2020
6596603BE9969F
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Apartado no definido

Fecha
Ref. Catastral

30/11/2020
6596603BE9969F
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
Fecha de realización de la visita del técnico certificador

30/11/2020

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR

Fecha
Ref. Catastral

30/11/2020
6596603BE9969F
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REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

quantitats

DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc

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

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Rehabilitació Edifici d'Oficines

Obra:
Situació:

Plaça Carles III, 48

Municipi :

Sant Carles de la Ràpita

Comarca :

Montsià

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
8,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8,50

t

5,00 m

3

Destí de les terres i materials d'excavació
és residu

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

abocador

Residus d'enderroc
Codificació res

Pes/m2
2

Ordre MAM/304/20 (tones/m )

Pes

Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones)

(m3/m2)

(m3)

obra de fàbrica

170102

0,542

8,13

0,512

7,68

formigó

170101

0,084

60,04

0,062

24,44

petris

170107

0,052

0,78

0,082

1,23

metalls

170407

0,004

0,06

0,0009

0,01

fustes

170201

0,023

0,35

0,0663

0,99

vidre

170202

0,0006

0,01

0,004

0,06

plàstics

170203

0,004

0,06

0,004

0,06

guixos

170802

0,027

0,79

0,004

0,00

betums

170302

0,009

0,00

0,0012

0,00

fibrociment

170605

0,01

0,06

0,018

0,12

………

-

0,00

-

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

totals d'enderroc

0,7556

Residus de construcció

2

Pes/m
Codificació res
2
Ordre MAM/304/20 (tones/m )

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

0,05

(tones)
17,177

0,015
0,032
0,002
0,003927
0,001

7,327
7,293
1,572
0,785
0,200

0,00
34,60 m

0,7544

70,264 t

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,045

15,97

0,018
0,0244
0,0018
0,00972
0,0013

8,14
5,21
2,36
0,00
0,26

0,038

0,853

0,08

5,71

0,0285
0,00608
0,00304
0,00038

0,241
0,316
0,166
0,130

0,067
0,008
0,004
0,001

0,90
2,07
2,38
0,36

totals de construcció

3

3
21,68 m

18,030 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-
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gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si
-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
3

fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3
3

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
3

m (+20%)
terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

0
6
0
0
0

Total

6

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

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

0,00

0,00

3

(m )
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
6,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells
a l'obra supera les quantitats de ...
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
Projecte
80
67,33
40
15,46
2
0,19
1
0,59
1
0,01
0,50
0,23
0,50
0,17
inapreciable inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus
R.D. 105/2008
projecte*
no

si

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp

si

si

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

No especials Contenidor per Vidre

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

si

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu (decret 161/2001)
tipus de residu
gestor
adreça

codi del gestor

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*
3

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

12,00
5,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

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

0

3

5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Classificació
3
12,00 €/m

Transport
3
5,00 €/m

Terres

6,00

1129,73

100,00

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m

54,05
0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

3
70,00 €/m

runa bruta

3
4,00 €/m

15,00 €/m3

480,33

200,14

160,11

-

21,36

-

106,79

-

320,36

4,85

-

24,23

-

72,70

Formigó

40,03

Maons i ceràmics
Petris barrejats
Metalls

0,50

-

2,52

-

7,56

Fusta

2,56

-

12,79

-

38,36

Vidres

0,08

-

100,00

-

1,22

Plàstics

2,88

-

14,38

-

43,13

Paper i cartró

3,21

-

16,04

-

48,11

Guixos i no especials

0,35

-

1,76

-

5,27

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,16

1,94

482,27

6,48

578,63

214,16

543,19

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

1.818,26 €

3
67,37 m

El pressupost de la gestió de residus és de :

1.001,74 euros
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

8

unitats

-

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

si

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

si

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
plec de condicions

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i
acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,

FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en
un percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Total excavació (tones)

10,50 T

Total construcció i enderroc (tones)

88,29 T

Previsió final de
l'Estudi
10,50 T
88,29 T

0,00 %

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

L'Ajuntament d'/de Sant Carles de la Ràpita
Càlcul de la fiança
Residus de excavació *

109,2 T

11 euros/T

1201,20 euros

Residus de construcció *

70,47 T

11 euros/T

775,17 euros

0 T

11 euros/T

0,00 euros

Residus d'enderroc*

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança
* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
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180 Tones
1.976,37 euros

FOTOGRAFIES EDIFICI DUANA
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN EDIFICIO DUANA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

C01

TRABAJOS PREVIOS

C01 01

EXCAVACIONES

C01 01 01

m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, con medios manuales. Comprende
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga manual a camión. El
precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales
retirados.
Descomposición:
C010101.1a
C010101.1b
C010101.1c

h Peón ordinario construcción
Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra o con hilo de
corte, de 0,42 kW de potencia
Costes directos complementarios

Total cantidades alzadas

0,320
0,020
0,020
74,46
74,46

C01 01 02

m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRAS

Aportación y extendido de tierras con material adecuado, dejando el
terreno perfilado en basto, con medios mecánicos
Descomposición:
C010102.1b
C010102.2b
C010102.3b
C010102.4b

h Ayudante construcción de obra civil
m3 Material adecuado de aportación, para formación de terraplenes,
según el art. 330.3.3.2 del PG-3
h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³
% Costes directos complementarios

Total cantidades alzadas

0,088
1,150
0,014
0,020
35,00
35,00

C01 01 03

m3 EXCAVACION EN TERRENO DE TRÁNSITO COMPACTO

Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en terreno
compacto (SPT 20-50), realizada con medios manuales y carga manual sobre contenedor
Descomposición:
C010103.1c
C010103.2c

h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

4,060
0,015
9,88
9,88

C01 01 04

m3 EXCAVACION ZANJA PASO DE INSTALACIONES

Excavación de zanja para paso de instalaciones hasta 1 m de profundidad, en terreno de tránsito (SPT >50), realizada con compresor y
con las tierras dejadas al borde
Descomposición:
C010104.1d
C010104.2d
C010104.3d

h Peón
h Compresor con dos martillos neumáticos
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

3,710
0,499
0,015
6,00
6,00

24 marzo 2021
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN EDIFICIO DUANA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

C01 02

DEMOLICION ESTRUCTURAS

C01 02 01

m2 DEMOLICION FORJADOS VIGUETAS/BOVEDILLAS C/COMPRESOR

Derribo de techo completo, incluyendo pavimento, entrevigado, vigueta de madera, falso techo y instalaciones interior falso techo, con
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010201.1e
C010201.2e
C010201.3e
C010201.4e

h Peón
h Peón especialista
h Motosierra
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

1,400
0,350
0,350
0,015
42,11
42,11

C01 02 02

m3 DERRIBO MURO ESTRUCTURAL REHABILITACIÓN
Descomposición:
C010202.1f
C010202.2f
C010202.3f
C010202.4f

h Peón
h Peón especialista
h Compresor con dos martillos neumáticos
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

3,000
2,000
1,000
0,015
22,88
22,88

C01 03

DEMOLICION FABRICAS Y DIVISIONES

C01 03 01

m2 DEMOLICION FABRICA LADRILLO MACIZO DE 15cm A MANO

Derribo de pared de cerramiento de ladrillo de 15 cm de espesor, a
mano y con martillo rompedor manual y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010301.1g
C010301.2g
C010301.3g
C010301.4g

h Peón
h Peón especialista
h Martillo rompedor manual
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,250
0,250
0,250
0,015
8,48
8,48

C01 03 02

m2 DEMOLICION FABRICA LADRILLO MACIZO DE 10cm A MANO

Derribo de tabicón de cerámica 10 cm de espesor, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010302.1h
C010302.2h

h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,350
0,015
55,29
55,29

C01 04

DEMOLICION REVESTIMIENTOS

C01 04 01

m2 DEMOLICION ALICATADOS

Arranque de revestido de cerámica en paramento vertical, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010401.1i
C010401.2i

h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,570
0,015
30,00
30,00

C01 04 02

m2 PICADO ENFOSCADO

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical
exterior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Descomposición:
C010402.1j

24 marzo 2021

h Peón ordinario construcción

0,550
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN EDIFICIO DUANA
CÓDIGO

RESUMEN
C010402.2j

CANTIDAD
% Costes directos complementarios

Total cantidades alzadas

0,200
30,00
30,00

C01 04 03

m2 PICADO GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICALES

Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical
de hasta 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Descomposición:
C010403.1k
C010403.2k

h Peón ordinario construcción.
% Costes directos complementarios

Total cantidades alzadas

0,350
0,020
20,00
20,00

C01 04 04

m2 PICADO DE REVOCO EN FACHADA

Picado de revovo monocapa en fachada por medios manuales y carga manual en camión o contenedor. Incluye todos los medios auxiliares (andamios, elementos de protección, sistemas de transporte vertical, etc) para su correcto derribo.
Descomposición:
C010404.1l
C010404.2l

h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,600
0,015
131,67
131,67

C01 04 05

m2 DEMOLICION DE FALSOS TECHOS

Derribo de falso techo de yeso o similares, con medios manuales y
carga manual sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010405.1m
C010405.2m

h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,320
0,015
149,16
149,16

C01 04 06

m2 REPICADO ENFOSCADO/ENYESADO

Repicado de enfoscado o enyesado, para la aplicación de posteriores
capas de revestimiento, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010406.1n
C010406.2n

h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,210
0,015
50,00
50,00

C01 05

DEMOLICION PAVIMENTOS Y SOLERAS

C01 05 01

m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS

Arranque de pavimento cerámico, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010501.1ñ
C010501.2ñ

h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,300
0,015
50,00
50,00

C01 05 02

m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO/ELEMENTOS HORMIGÓN

Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 20 cm de espesor y
hasta 2 m de ancho, con compresor y carga sobre camión
Descomposición:
C010502.1o
C010502.2o
C010502.3o

24 marzo 2021

h Peón especialista
h Compresor con dos martillos neumáticos
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

17,760
15,710
6,820
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REHABILITACIÓN EDIFICIO DUANA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

Total cantidades alzadas

10,00
10,00

C01 05 03

m3 DEMOLICIÓN SOLERA HORMIGÓN EN MASA C/COMPRESOR

Derribo de solera de hormigón en masa, con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010503.1p
C010503.2p
C010503.3p
C010503.4p
C010503.5p

h Peón
h Peón especialista
h Compresor con dos martillos neumáticos
h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,400
4,000
2,000
0,169
0,015
1,66
1,66

C01 06

DEMOLICION CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS

C01 06 01

u

LEVANTADO DE BALCONERAS DE MADERA

Arranque de hoja, marco de balconera y persiana enrollable exterior
con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010601.1q
C010601.2q

h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

1,000
0,015
8,00
8,00

C01 06 02

u

LEVANTADO DE VENTANAS DE MADERA

Arranque de hoja y marco de ventana con medios manuales y carga
manual sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010602.1v
C010602.2v

h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

1,000
0,015
14,00
14,00

C01 06 03

u

LEVANTADO DE PUERTAS EXTERIORES DE MADERA

Arranque de hoja y marco de puerta con medios manuales y carga
manual sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010603.1s
C010603.2s

h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,500
0,015
3,00
3,00

C01 06 04

m2 LEVANTADO DE PUERTAS INTERIORES DE MADERA

Arranque de hoja y marco de puerta interior con medios manuales y
carga manual sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010604.1t
C010604.2t

h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,500
0,015
9,00
9,00

C01 06 05

u

LEVANTADO DE PUERTAS CON RECUPERACIÓN

Desmontaje de hoja, cerco y accesorios de ventanillo con valor patrimonial, de hasta 3 m2, con recuperación de herrajes y fijaciones a paramentos, hecho por restaurador, con medios manuales, acopio de
material para su reutilización o restauración. Grado de dificultad alto
Descomposición:
C010605.1u
C010605.2u
C010605.3u
C010605.4u

24 marzo 2021

h Conservador- restaurador director de la intervención
h Conservador-restaurador
h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

0,070
0,630
1,260
0,015
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CANTIDAD

Total cantidades alzadas

2,00
2,00

C01 06 06

m2 LEVANTADO DE REJAS CON RECUPERACIÓN

Arranque de reja metálica con medios manuales, para su posterior colocación
Descomposición:
C010606.1v
C010606.2v
C010606.3v
C010606.4v
C010606.5v

h Oficial 1a soldador
h Ayudante soldador
h Peón
h Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,100
0,100
0,500
0,100
0,015
5,34
5,34

C01 06 07

m2 DESMONTAJE VIDRIOS

Desmontaje de vidrio luna no armado, de 4 mm de espesor, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010607.1w
C010607.2w
C010607.3w

h Oficial 1a vidriero
h Ayudante vidriero
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,070
0,070
0,015
25,00
25,00

C01 06 08

m2 ARRANQUE VIDRIO CLARABOIA

Arranque de cristal de claraboia, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010608.1z
C010608.2z
C010608.3z

h Oficial 1a vidriero
h Ayudante vidriero
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,150
0,150
0,015
10,00
10,00

C01 07

DEMOLICION INSTALACIONES

C01 07 01

u

DESMONTAJE INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Desmontaje de instalación de fontanería existente, tubos de abastecimientos y desagües, incluyendo aparatos sanitarios, griferías, sifones,
termo, pila etc. incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares.
Descomposición:
C010701.1aa
C010701.2aa
C010701.3aa

h Oficial
h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

6,209
6,183
1,278
1,00
1,00

C01 07 02

u

DESMONTAJE INSTALACION ELECTRICA

desmontaje de la instalación eléctrica existente, incluyendo la instalación de alarmas, mecanismos, cajas de paso y derivación, cuadros,
aparatos de iluminación, por partes y en dos fases mínimas, con mantenimiento de servicio para la obra y oficina,incluso limpieza y retirada de escombros en contenedor,sin traslado a vertedero y con p.p de
medios auxiliares.
Descomposición:
C010702.1ba
C010702.2ba
C010702.3ba

h Oficial Electricista
h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

6,209
6,183
1,278
1,00
1,00

24 marzo 2021
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CANTIDAD

COE 03

CAP. II - ESTRUCTURA

COE 03 01

m3 H.ARM. HA-25/F/10/IIa 1 CARA V.MAN. FOSO ASCENSOR

Cimiento de hormigón armado HA-30/B/20/IIa vertido con bomba,
armado con 35 kg/m3 de armadura AP500 S de acero en barras corrugadas y encofrado con una cuantía de 1 m2/ m3
Descomposición:
COE0301.1ca

COE0301.2ca
COE0301.3ca

m3 Hormigón para zanjas y pozos de cimentación,
HA-30/B/20/IIa+Qa,de consistencia blanda y tamaño máximo del árido
20mm, vertido
m3 Armadura de zanjas y pozos AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2
m3 Encofrado con tablones de madera para zanjas y pozos de
cimentación

Total cantidades alzadas

1,000

35,000
1,000
3,71
3,71

COE 03 02

m3 H.ARM. HA-25/F/10/IIa 1 CARA V.MAN. MURETES JARDIN

Cimiento de hormigón armado HA-30/B/20/IIa vertido con bomba,
armado con 35 kg/m3 de armadura AP500 S de acero en barras corrugadas y encofrado con una cuantía de 1 m2/ m3
Descomposición:
COE0302.1da m3 Hormigón para zanjas y pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIa+Qa, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertidom
COE0302.2da m3 Armadura de zanjas y pozos AP500 S de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2
COE0302.3da m2 Encofrado con tablones de madera para zanjas y pozos de cimentación
Total cantidades alzadas

1,000
35,000
1,000
0,50
0,50

COE 03 03

m3 HORMIGÓN PARA APOYO HA-25/B/10/I

Hormigón para dado de apoyo, HA-25/B/10/I, de consistencia blanda
y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido manualmente
Descomposición:
COE0303.1ea h Oficial 1a albañil
COE0303.2ea h Peón
COE0303.3ea m3 Hormigón HA-25/B/10/I de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido 10 mm, con >= 250 kg/m3 de cemento, apto para clase de exp
COE0303.4ea % Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,513
2,052
1,050
0,025
2,00
2,00

COE 03 04

m3 ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO

Zuncho de hormigón armado, para revestir con una cuantía de encofrado 6 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 80
kg/m3
Descomposición:
COE0304.1fa m3 Hormigón para zunchos, HA-25/B/10/I, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 10 mm, colocado con bomba
COE0304.2fa kg Armadura para zunchos AP500 S de acero en barras corrugadas B500S
de límite elástico >= 500 N/mm2
COE0304.3fa m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de madera de pino,
para zunchos de directriz recta
Total cantidades alzadas

1,000
80,000
6,000
0,50
0,50

COE 03 05

m2 HORMIGÓN DE LIMPIEZA

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
de 10 cm de espesor, de hormigón HL-200/B/12, fabricado en central
y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada
Descomposición:
COE0305.1ga h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
COE0305.2ga h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
COE0305.3ga m3 Hormigón de limpieza HL-200/B/12, fabricado en central.
24 marzo 2021
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COE0305.4ga

CANTIDAD
%

Costes directos complementarios

Total cantidades alzadas

0,020
3,98
3,98

COE 03 06

dm³ HORMIGÓN DADO DE APOYO

Relleno de apoyos estructurales con mortero sin retracción de cemento y arena
Descomposición:
COE0306.1ha h
COE0306.2ha h
COE0306.3ha kg
COE0306.4ha %

Oficial 1a albañil
Peón
Mortero expansivo
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,005
0,005
2,020
0,015
540,00
540,00

COE 03 07

kg ACERO EN VIGAS

Acero S275J0 según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza
compuesta, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos
Descomposición:
COE0307.1ia h Oficial 1a soldador
COE0307.2ia h Ayudante soldador
COE0307.3ia kg Acero S275J0 según UNE-EN 10025-2, formado por pieza compuesta,
en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM
COE0307.4ia h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica
COE0307.5ia % Gastos auxiliares sobre mano de obra
Total cantidades alzadas

0,018
0,008
1,000
0,014
0,025
3.186,82
3.186,82

COE 03 08

kg ACERO EN PILARES

Acero S275J0 según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza compuesta, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos
Descomposición:
COE0308.1ja h Oficial 1a soldador
COE0308.2ja h Ayudante soldador
COE0308.3ja kg Acero S275J0 según UNE-EN 10025-2, formado por pieza compuesta,
en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM
COE0308.4ja h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica
COE0308.5ja % Gastos auxiliares sobre mano de obra
Total cantidades alzadas

0,016
0,016
1,000
0,012
0,025
468,98
468,98

COE 03 09

kg TUBOS ACERO ESTRUCTURAL

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza
simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de
imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos
Descomposición:
COE0309.1ka h Oficial 1a soldador
COE0309.2ka h Ayudante soldador
COE0309.3ka kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado
COE0309.4ka h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica
COE0309.5ka % Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,018
0,010
1,000
0,018
0,025
132,72
132,72

COE 03 10

m2 PLETINA EN PERFILES LAMINADOS

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pletina en perfiles laminados en caliente, de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes, a una altura <= 3 m
Descomposición:
0310.la1
h
24 marzo 2021
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0310.la1
h
0310.la2
h
0310.la3
h
0310.la4
kg
0310.la5
0310.la6
0310.la7
0310.la8

kg
m3
Ud.
kg

0310.la9

%

CANTIDAD
Oficial 1a
Oficial 1a cerrajero
Peón
Adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes, para
uso estructural
Clavo de acero
Lata de madera de pino
Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,500
0,250
0,500
2,550
0,010
0,022
0,101
39,500
0,015
5,28
5,28

COE 03 11

u

PLACA ANCLAJE ACERO 10mm

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
taladro central biselado, de 250x250 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm
de diámetro y 50 cm de longitud total. El precio incluye los cortes, los
despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
Descomposición:
0311.ma1
h Oficial 1ª montador de estructura metálica.
0311.ma2
h Ayudante montador de estructura metálica.
0311.ma3
kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales. Trabajada y montada en taller, para colocar con
0311.ma4
Kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
0311.ma5
h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
0311.ma6
% Costes directos complementarios
Total cantidades alzadas

0,282
0,282
4,906
1,775
0,015
0,020
30,00
30,00

COE 03 12

u

PLACA ANCLAJE ACERO 20mm

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
taladro central biselado, de 250x250 mm y espesor 20 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm
de diámetro y 50 cm de longitud total. El precio incluye los cortes, los
despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje
Descomposición:
0312.na1
h Oficial 1ª montador de estructura metálica.
0312.na2
h Ayudante montador de estructura metálica.
0312.na3
kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales. Trabajada y montada en taller, para colocar con
0312.na4
Kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
0312.na5
h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
0312.na6
% Costes directos complementarios
Total cantidades alzadas

0,356
0,356
9,813
1,775
0,015
0,020
10,00
10,00

COE 03 13

m

TACO ANCLAJE

Anclaje sobre soporte de acero/fábrica de piedra, mediante redondo
de bronce de diámetro 20/12 mm, introducido en el agujero practicado sobre el soporte y relleno con resina epoxi
Descomposición:
0313.ña1
h Oficial 1a
0313.ña2
h Peón especialista
0313.ña3
kg Adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja
viscosidad, para uso estructural para inyectar
0313.ña4
u Boquilla de inyección para resinas
0313.ña5
m Redondo de bronce de 20 mm de diámetro
0313.ña6
h Máquina taladradora con broca de diamante refrigerada con agua para
agujeros de 5 a 20 cm como máximo
0313.ña7
h Equipo de inyección manual de resinas
0313.ña8
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

24 marzo 2021
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Total cantidades alzadas

16,70
16,70

COE 03 14

m2 FORJADO COLABORANTE

Formación de forjado 11 cm de espesor total, con planchas colaborantes de acero galvanizado, de espesor 1,2 mm, de 200 a 210 mm
de paso de malla, para una sobrecarga (uso+permanentes) de 4 a 5
kN/m2, luz menor de 2,8 m, con una cuantía de 1,5 kg/m2 de armadura AP500 S de acero en barras corrugadas, armadura AP500 T en
mallas electrosoldadas de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D y una cuantía de
0,077 m3/m2 de hormigón para forjados con elementos resistentes
industrializados, HA-25/P/10/I de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 10 mm, colocado con cubilote
Descomposición:
0314.oa1
m3 Hormigón para forjados con elementos resistentes industrializados,
HA-25/P/10/I de consistencia plástica y tamaño máximo del ári
0314.oa2
Kg Armadura para forjados con elementos resistentes industrializados
AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico
0314.oa3
m2 Armadura para forjados con elementos resistentes AP500 T con malla
electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 30x15 cm D:60314.oa4
m2 Perfil de chapa para forjado colaborante, de acero galvanizado de 1,2
mm de espesor, de 200 a 210 mm de paso de malla y 60 mm de
Total cantidades alzadas

0,077
1,500
1,000
1,000
70,34
70,34

COE 03 15

m

REFUERZO PILAR/JÁCENA

Refuerzo pilar de hormigón armado de 40x40 a 50x50 cm de sección,
con perfiles laminados en caliente de acero S275JR, serie L en las esquinas y empresillado con plancha, con una cuantía de acero de 95
kg/m, previo limpieza y saneamiento de las aristas y de los perfiles y
fijados con adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes
Descomposición:
0315.pa1
h
0315.pa2
h
0315.pa3
h
0315.pa4
h
0315.pa5
t
0315.pa6
kg
0315.pa7
0315.pa8
0315.pa9
0315.pa10

Oficial 1a albañil
Oficial 1a soldador
Ayudante soldador
Peón
Arena de sílice de 0 a 3,5 mm
Adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes, para
uso estructural
kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado
h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica
h Compresor portátil entre 7 y 10 m3/min de caudal y 8 bar de presión
h Equipo de chorro de arena

Total cantidades alzadas

1,075
2,150
2,150
1,075
0,035
2,524
95,000
2,150
0,100
0,100
3,12
3,12

COE 03 16

u

ANCLAJE TACO QUÍMICO

Anclaje con taco químico de 12 mm de diámetro con tornillo, arandela y tuerca, sobre soporte de fábrica de ladrillo macizo
Descomposición:
0316.qa1
h
0316.qa2
u
0316.qa3
h
0316.qa4
%

Oficial 1a
Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca
Máquina taladradora
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,200
1,000
0,050
0,015
100,00
100,00

24 marzo 2021
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COE 03 17

kg ACERO ESTRUCTURAL DE REFUERZO

Acero laminado S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina,
acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de
empotramiento, apoyo y rigidización, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una latura de
hasta 3m
Descomposición:
0317.ra1
h
0317.ra2
h
0317.ra3
kg
0317.ra4
h
0317.ra5
%
0317.ra6
%

Oficial 1ª soldador.
0,021
Ayudante montador de estructura metálica.
0,021
#############################################################################################################
1,000
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
0,021
Medios auxiliares
0,200
Costes indirectos
0,300

Total cantidades alzadas

250,00
250,00

24 marzo 2021
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C02

CAP. II - ALBAÑILERIA

C02.01

CERRAMIENTO Y DIVISIONES

C02 01 01

m2 FABRICA LADRILLO DE 14cm

Pared de cerramiento apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo perforado, HD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100
mm, para revestir, tomado con mortero 1:2:10 con cemento CEM II
Descomposición:
020101.sa1
h Oficial 1a albañil
020101.sa2
h Peón
020101.sa3
Ud. Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD,
según la norma UNE-EN 771-1
020101.sa4
m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena,
con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:
020101.sa5
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,837
0,420
32,700
0,022
0,025
69,24
69,24

C02 01 02

m2 BLOQUE DE MORTERO DE CEMENTO. CARA VISTA

Pared de cerramiento a una cara vista de 20 cm de espesor de bloque
hueco de mortero cemento, de 400x200x200 mm, liso, gris con componentes hidrofugantes, categoría I según la norma UNE-EN 771-3,
tomado con mortero mixto 1:2:10 de cemento pórtland con caliza,
zunchos y jambas macizados con hormigón HA-25/P/20/I de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, colocado manualmente, para paredes de bloques de mortero de cemento y acero en
barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 para el armado de paredes de bloques de mortero de cemento

Descomposición:
020102.ta1
m2 #############################################################################################################
1,000
020102.ta2
kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2
1,050
para el armado de paredes de bloques de mortero de cemento
020102.ta3
M3 Hormigón HA-25/P/20/I de consistencia plástica y tamaño máximo del
0,020
árido 20 mm, colocado manualmente, para paredes de bloques de
Total cantidades alzadas

15,00
15,00

C02 01 03

m2 TRASDOS AUTOPORTANTE YESO LAM. 15mm

Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura autoportante arriostrada normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 51 mm, montantes cada 600 mm de 36 mm de ancho y canales de 36 mm de ancho, con 1
placa tipo con dureza superficial (I) de 15 mm de espesor, fijada mecánicamente y aislamiento con placas de lana mineral de roca
Descomposición:
020103.ua1
h
020103.ua2
h
020103.ua3
Ud
020103.ua4
Ud
020103.ua5
Ud
020103.ua6
m2

24 marzo 2021

020103.ua7

Kg

020103.ua8

ml

020103.ua9

ml

020103.ua10

ml

020103.ua11

m2

020103.ua12
020103.ua13
020103.ua14

Kg
ml
%

Oficial 1a colocador
Ayudante colocador
Tornillos para placas de yeso laminado
Tornillos galvanizados
Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo
Placa de yeso laminado con dureza superficial (I) y espesor 15 mm, con
borde afinado (BA), y aislamiento con placas de lana mine
Acero S235JRC según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en
perfiles conformados en frío serie L, U, C, Z y omega, cortado
Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales
con perfiles 48 mm de anchura
Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales
con perfiles 48 mm de anchura
Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de
placas de yeso laminado
Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 26 a 35
kg/m3, de 40 mm de espesor, con una conductividad térmica <=
Masilla para junta de placas de cartón-yeso
Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

0,280
0,105
0,300
0,120
6,000
1,030
1,210
2,330
0,950
0,470
1,030
0,800
4,000
0,015
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Total cantidades alzadas

438,41
438,41

C02 01 04

m2 TRASDOS AUTOPORTANTE YESO LAM. 15mm H1 ANTIHUMEDAD

Trasdosado de placas de yeso laminado H1,formado por estructura
autoportante arriostrada normal con perfilería de plancha de acero
galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 51 mm, montantes cada 600 mm de 36 mm de ancho y canales de 36 mm de ancho,
con 1 placa tipo con dureza superficial (I) de 15 mm de espesor, fijada mecánicamente y aislamiento con placas de lana mineral de roca
Descomposición:
020104.va1
h
020104.va2
h
020104.va3
Ud
020104.va4
Ud
020104.va5
Ud
020104.va6
m2
020104.va7

Kg

020104.va8

ml

020104.va9

ml

020104.va10

ml

020104.va11

m2

020104.va12
020104.va13
020104.va14

Kg
ml
%

Oficial 1a colocador
Ayudante colocador
Tornillos para placas de yeso laminado
Tornillos galvanizados
Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo
Placa de yeso laminado H1 con dureza superficial (I) y espesor 15 mm,
con borde afinado (BA), y aislamiento con placas de lana m
Acero S235JRC según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en
perfiles conformados en frío serie L, U, C, Z y omega, cortado
Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales
con perfiles 48 mm de anchura
Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales
con perfiles 48 mm de anchura
Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de
placas de yeso laminado
Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 26 a 35
kg/m3, de 40 mm de espesor, con una conductividad térmica <=
Masilla para junta de placas de cartón-yeso
Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,280
0,105
0,300
0,120
6,000
1,030
1,210
2,330
0,950
0,470
1,030
0,800
4,000
0,015
91,39
91,39

C02 01 05

m2 TABIQUE DE YESO LAMINADO

Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble
normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 126 mm, montantes cada 600 mm de 48 mm
de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa con con dureza superficial (I) de 15 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente
y aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia térmica
>= 1,081 m2·K/W
Descomposición:
020105.wa1
h
020105.wa2
h
020105.wa3
Ud
020105.wa4
Ud
020105.wa5
Ud
020105.wa6
m2
020105.wa7

ml

020105.wa8

ml

020105.wa9

ml

020105.wa10

m2

020105.wa11
020105.wa12
020105.wa13

Kg
ml
%

Oficial 1a colocador
Ayudante colocador
Tornillos para placas de yeso laminado
Tornillos galvanizados
Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo
Placa de yeso laminado con dureza superficial (I) y espesor 15 mm, con
borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520
Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales
con perfiles 48 mm de anchura
Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales
con perfiles 48 mm de anchura
Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de
placas de yeso laminado
Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 26 a 35
kg/m3, de 40 mm de espesor, con una conductividad térmica <=
Masilla para junta de placas de cartón-yeso
Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,296
0,120
0,300
0,150
12,000
2,060
4,893
1,995
0,940
2,060
0,800
4,000
0,015
55,17
55,17

24 marzo 2021
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C02 01 06

m2 TABIQUE DE YESO LAMINADO H1 ANTIHUMEDAD

Tabique de placas de yeso laminado H1 formado por estructura doble normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 126 mm, montantes cada 600 mm de 48
mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa con con dureza
superficial (I) de 15 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia
térmica >= 1,081 m2·K/W
Descomposición:
020106.za1
h
020106.za2
h
020106.za3
Ud
020106.za4
Ud
020106.za5
Ud
020106.za6
m2
020106.za7

ml

020106.za8

ml

020106.za9

ml

020106.za10

m2

020106.za11
020106.za12
020106.za13

Kg
ml
%

Oficial 1a colocador
Ayudante colocador
Tornillos para placas de yeso laminado
Tornillos galvanizados
Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo
Placa de yeso laminado H1 con dureza superficial (I) y espesor 15 mm,
con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520
Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales
con perfiles 48 mm de anchura
Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales
con perfiles 48 mm de anchura
Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de
placas de yeso laminado
Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 26 a 35
kg/m3, de 40 mm de espesor, con una conductividad térmica <=
Masilla para junta de placas de cartón-yeso
Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,360
0,120
0,300
0,150
12,000
2,060
4,893
1,995
0,940
2,060
0,800
4,000
0,015
51,28
51,28

C02.02

ENLUCIDOS, GUARNECIDOS Y ENFOSCADOS

C02 02 01

m2 ENLUCIDO YESO BLANCO VERT

Enyesado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de
altura, como máximo, con yeso B1, acabada enlucido con yeso C6 según la norma UNE-EN 13279-1. Deduciendo huecos superiores a 1m2
Descomposición:
020201.ab1
h
020201.ab2
h
020201.ab3
Kg
020201.ab4
m3
020201.ab5
%

Oficial 1a yesero
Peón yesero
Yeso de designación C6/20/2, según la norma UNE-EN 13279-1
Pasta de yeso B1
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,253
0,127
0,798
0,024
0,025
399,25
399,25

C02 02 02

m

ARISTA DE YESO

Formación de arista, con yeso B1, acabado enlucido con escayola A
según la norma UNE-EN 13279-1
Descomposición:
020202.bb1
h
020202.bb2
h
020202.bb3
kg
020202.bb4
m3
020202.bb5
%

Oficial 1a yesero
Peón yesero
Yeso escayola de designación A, según la norma UNE-EN 13279-1
Pasta de yeso B1
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,120
0,060
0,100
0,002
0,025
81,97
81,97

C02 02 03

m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDROFUGO HOR/VERT

Enfoscado maestreado sobre paramento horizontal exterior, con mortero mixto 1:0,5:4, acabado regleado. Incluye todos los medios auxiliares. Deduciendo huecos superiores a 1m2
Descomposición:
020203.cb1
h Oficial 1a albañil
020203.cb2
h Peón
020203.cb3
m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena,
con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:
020203.cb4
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

24 marzo 2021
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Total cantidades alzadas

125,00
125,00

C02 02 04

m

FORMACIÓN ARISTA ENFOSCADO

Formación de arista con mortero mixto 1:2:10. Incluye todos los medios auxiliares
Descomposición:
020204.db1
h Oficial 1a albañil
020204.db2
h Peón
020204.db3
m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena,
con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:
020204.db4
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,250
0,125
0,002
0,025
150,00
150,00

C02 03

AISLAMIENTOS

C02 03 01

m2 AISLAMIENTO TÉRMICO

Aislamiento de plancha de poliestireno extruido (XPS), de 80 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica entre 2.581 y 2,353 m2·K/W, con la superficie acanalada y borde media
madera, colocada con fijaciones mecánicas
Descomposición:
020301.fb1
h Oficial 1a albañil
020301.fb2
h Peón
020301.fb3
m2 Plancha de poliestireno extruido (XPS), de 80 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica entre 2.58
020301.fb4
ut Taco y soporte de nylon para fijar materiales aislantes, de 80 mm de
espesor como máximo
020301.fb5
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,100
0,050
1,049
3,000
0,015
215,10
215,10

C02 03 02

m2 PINTADO IGNIFUGO DE PERFILES DE ACERO

Pintado ignífugo de perfiles de acero con una capa de imprimación
para pintura intumescente y tres capas de pintura intumescente, con
un espesor total de 1500 µm
Descomposición:
020302.gb1
h
020302.gb2
h
020302.gb3
kg
020302.gb4
kg
020302.gb5
%

Oficial 1a pintor
Ayudante pintor
Pintura intumescente
Imprimación para pintura intumescente
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,770
0,075
2,153
0,170
0,015
51,00
51,00

C02 03 03

m2 MORTERO IGNÍFUGO VERMIPLASTER EI-90

protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita vermiplaster, para una
estabilidad al fuego ei-90. densidad 500 kg/m3. coeficiente de conductividad térmica 0,125 kcal/hmºc. ensayo licof. medida la superficie
ejecutada. incluso p.p. de recortes y desperdicios, totalmente terminado.
Descomposición:
020303.hb1
h
020303.hb2
h
020303.hb3
m3
020303.hb4
kg
020303.hb5
020303.hb6
020303.hb7

Oficial 1a colocador
Ayudante colocador
Agua
Mortero ignífugo de cemento y perlita con vermiculita, de 500 kg/m3 de
densidad, para aislamiento contra el fuego, en sacos
h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados
m2 Malla gallinero fijación
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,150
0,060
0,015
12,240
0,100
1,000
0,025
300,00
300,00
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C02 04

AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y RECIBIDOS

C02 04 01

u

AYUDAS A INSTALACION DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO, AUDIOVISUALES,

Descomposición:
020401.ib1
h
020401.ib2
h
020401.ib3
h
020401.ib4
m3
020401.ib5
m3
020401.ib6
t
020401.ib7

%

Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.
Agua.
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/
Costes directos complementarios

Total cantidades alzadas

0,025
0,080
0,006
0,015
0,006
0,019
0,040
391,00
391,00

C02 04 02

u

AYUDAS A INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN, EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN

Repercusión por m² de superficie rehabilitada de obra, de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la instalación de climatización, extracción y ventilación, incluye todos los componentes
de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad medio, incluida p/p
de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Descomposición:
020402.jb1
h
020402.jb2
h
020402.jb3
h
020402.jb4
m3
020402.jb5
m3
020402.jb6
t
020402.jb7

%

Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.
Agua.
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/
Costes directos complementarios

Total cantidades alzadas

0,017
0,050
0,006
0,015
0,006
0,019
0,040
391,00
391,00

C02 04 03

u

AYUDAS A INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Repercusión por m² de superficie rehabilitada de obra, de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la instalación de fontanería y saneamiento, incluye tosos los componentes de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para
la correcta ejecución de los trabajos.
Descomposición:
020403.kb1
h
020403.kb2
h
020403.kb3
h
020403.kb4
m3
020403.kb5
m3
020403.kb6
t
020403.kb7

%

Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.
Agua.
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/
Costes directos complementarios

Total cantidades alzadas

0,041
0,080
0,006
0,015
0,006
0,019
0,040
391,00
391,00

C02 04 04

u

AGUJERO EN TECHO/MURO DE MAMPOSTERIA

Agujero con equipos para corte/broca de diamante, de losa maciza
hormigón armado, de <= 60 mm de diámetro e hasta 500 mm de
profundidad
Descomposición:
020404.lb1
h
020404.lb2
h
020404.lb3

%

Peón especialista
Máquina taladradora con broca de diamante refrigerada con agua para
agujeros de 5 a 20 cm como máximo
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,450
0,450
0,015
30,00
30,00
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C02 04 05

u

CANTIDAD

AGUJERO EN MURO DE MAMPOSTERIA

Agujero con equipos para corte/broca de diamante, de muro de manposteria de dimensiones máximas de 350x350mm e hasta 500 mm de
profundidad. Enfoscado
Descomposición:
020405.mb1
h Peón especialista
020405.mb2
h Máquina taladradora con broca de diamante refrigerada con agua
020405.mb3
m2 Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de
altura, como máximo, con mortero mixto 1:0,5:4, fratasado
020405.mb4
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,400
0,700
0,600
0,020
20,00
20,00

C02 04 06

m

PASAMUROS CON TUBO DE PVC

Formación de pasamuros con tubo de PVC de diámetro 120 mm y de
1 m de longitud, como máximo.
Descomposición:
020406.nb1
h
020406.nb2
m
020406.nb3

%

Oficial 1a albañil
Tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma
UNE-EN 1329-1, de DN 120 mm y de longitud 1 m, para encolar
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,075
1,000
0,015
20,00
20,00

C02 04 07

u

ANCAJE DE PASAMANO

Atornillado de anclaje metálico de pasamano, colocado con mortero
de cemento 1:4
Descomposición:
020407.ñb1
h Oficial 1a
020407.ñb2
m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 380
kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm
020407.ñb3
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,100
0,005
0,015
40,00
40,00

C02 06

VARIOS

C02 06 01

m2 RECRECIDO SOPORTE PAVIMENTOS

Recrecido del soporte de pavimentos, de 4 cm de espesor, con mortero de cemento 1:4
Descomposición:
020601.ob1
h Oficial 1a albañil
020601.ob2
h Peón
020601.ob3
m2 Plancha de poliestireno expandido (EPS) elastificado de 10 mm de
espesor
020601.ob4
m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 380
kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm
020601.ob5
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,100
0,120
0,011
0,046
0,015
100,00
100,00

C02 06 02

m2 SOLERA HA-25, 20cm ARMADO #15x15x6

Solera de 20 cm de espesor de hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, HNE-15/B/20, armado con mallazo 15x15x6, colocado con transporte interior mecánico
Descomposición:
020602.pb1
h
020602.pb2
h
020602.pb3
h
020602.pb4
m3
020602.pb5
020602.pb6

h
%

Oficial 1a albañil
Peón
Peón especialista
Hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2,
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, HNE-15/
Dúmper de 1,5 t de carga útil, con mecanismo hidráulico
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,132
0,264
0,030
0,210
0,030
0,015
50,00
50,00
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C02 06 03

m2 DINTEL CERÁMICO

CANTIDAD

Dintel de pieza cerámica de anchura 20 cm, altura 20 cm, longitud
140 cm, colocado con mortero cemento 1:8 armadura de acero corrugado B500S y hormigón HA-25/F/10/IIa
Descomposición:
020603.qb1
h Oficial 1a albañil
020603.qb2
h Peón
020603.qb3
m3 Hormigón HA-25/F/10/IIa de consistencia fluida, tamaño máximo del
árido 10 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento, apto para clase de e
020603.qb4
ut Dintel de pieza cerámica de anchura 20 cm, altura 20 cm, longitud 140
cm
020603.qb5
m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 200
kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:8 y 2,5 N/m
020603.qb6
Kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en taller
B500S, de límite elástico >= 500 N/mm2
020603.qb7
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,100
0,050
0,019
1,000
0,001
3,400
0,025
5,00
5,00

C02 06 04

m

DINTEL METÁLICO

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para dinteles formados por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM y UPN, con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra
Descomposición:
020604.rb1
h Oficial 1a albañil
020604.rb2
h Peón
020604.rb3
Kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en
perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y U
020604.rb4
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,017
0,017
1,000
0,025
200,00
200,00

C02 06 05

m2 IMPERMEABILIZACIÓN AZOTEA

Impermeabilización de azotea con una capa de protección de mortero de cemento, una membrana de una lámina de betún modificado
LBM (SBS)-40, colocada entre dos capas separadoras y acabado con
un pavimento doblado de rasilla cerámica, previa limpieza y saneamiento de solera, incluye formación de mediacaña, regata perimetral
y mimbel
Descomposición:
020605.sb1
ml. Arranque de mimbel de cerámica con medios manuales y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor
020605.sb2
m2 Repicado de enfoscado de mortero de cemento, con medios manuales y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor
020605.sb3
m3 Transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) a
instalación autorizada de gestión de residuos, con contenedor de
020605.sb4
m2 Acabado de azotea con pavimento formado por dos capas de rasilla
cerámica, una de cerámica común y una de mecánica con acabado f
020605.sb5
m2 Mimbel contra paramento, con la parte superior horizontal y la inferior
siguiendo la pendiente, de rasilla cerámica fina, tomada
020605.sb6
m2 Membrana para impermeabilización de cubiertas PN-1 según la norma
UNE 104402 de una lámina, de densidad superficial 3,8 kg/m2 fo
020605.sb7
m2 Geotextil formado por fieltro de polipropileno no tejido ligado
mecánicamente de 100 a 110 g/m2, colocada sin adherir
020605.sb8
ml. Matarrincón de radio 6 cm, realizado con mortero de cemento 1:6
020605.sb9
m2 Enfoscado a buena vista de franja horizontal, para soporte de
membranas, con mortero de cemento 1:6 con acabado fratasado
020605.sb10
m3 Arcilla expandida en formación de pendientes, suministrada en sacos,
según UNE-EN 13055-1.
020605.sb11
m3 Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N.
020605.sb12
m2 Capa de protección de mortero de cemento 1:6, de espesor 3 cm
acabado fratasado
020605.sb13
m2 Refuerzo lineal de membrana, con lámina de betún modificado LBM
(SBS)-40-FV con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m
Total cantidades alzadas

0,200
0,100
0,006
1,000
0,040
1,000
2,000
0,200
0,040
0,100
0,010
1,000
0,150
187,04
187,04
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C02 06 06

m

CANTIDAD

PELDAÑEADO ESCALERA

Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco
Descomposición:
020606.tb1
h
020606.tb2
h
020606.tb3
u
020606.tb4
020606.tb5
020606.tb6

Oficial 1ª construcción.
Ayudante construcción.
Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, según
UNE-EN 771-1.
m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.
% Medios auxiliares
% Costes indirectos

Total cantidades alzadas

0,405
0,405
18,000
0,010
0,020
0,030
19,25
19,25

C02 06 07

VIERTEAGUAS CERÁMICO

Vierteaguas de 34,5 cm, con goterón, con aislamiento térmico integrado, tomado con mortero mixto 1:0,5:4
Descomposición:
020607.ub1
h
020607.ub2
h
020607.ub3
m

0,500
0,250
1,020

020607.ub4

0,007

020607.ub5

Oficial 1a albañil
Peón
Pieza cerámica para vierteaguas, de 34,5 cm de ancho, con goterón,
con aislamiento térmico integrado
m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena,
con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,015
2,40
2,40

C02 06 08

m

VIERTEAGUAS DE ALUMINIO ANODIZADO

Vierteaguas de plancha plegada de aluminio anodizado de 45 cm de
ancho, con goterón, colocada adherida y sellada con masilla de poliuretano y tapajuntas con perfil U de aluminio anodizado fijados mecánicamente a las jambas y sellados con masilla de poliuretano
Descomposición:
020608.vb1
h Oficial 1a albañil
020608.vb2
h Peón
020608.vb3
u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo
020608.vb4
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente
020608.vb5
m Vierteaguas de plancha plegada de aluminio anodizado de 15 µm de
1,5 mm de espesor, con 3 pliegos longitudinales
020608.vb6
m Perfil U de aluminio anodizado de color, de 15x15 mm, 1,5 mm de
espesor
020608.vb7
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,666
0,333
10,000
0,176
1,050
0,600
0,015
11,58
11,58

C02 06 10

m

VIERTEAGUAS DE PIEDRA CALCÁREA

Vierteaguas de 50 cm, con pieza de piedra calcárea nacional con una
cara abujardada, precio alto, de 30 mm de espesor con taladros para
fijaciones y arista viva en los cuatro bordes, colocada con mortero
mixto 1:2:10
Descomposición:
020610.wb1
h Oficial 1a albañil
020610.wb2
h Peón
020610.wb3
m2 Piedra calcárea nacional con una cara abujardada, precio alto, de 30
mm de espesor con taladros para fijaciones y arista viva en
020610.wb4
m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena,
con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:
020610.wb5
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,500
0,300
0,500
0,002
0,015
2,40
2,40
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C02 06 11

m

CANTIDAD

CORONACIÓN PARED

Coronación de pared de 13 a 17,5 cm de espesor, con pieza especial
de cerámica con dos cantos en escuadra de acabado fino, de color rojo, tomada con mortero mixto 1:2:10 y rejuntado con lechada CG1
(UNE-EN 13888)
Descomposición:
020611.xb1
h Oficial 1a albañil
020611.xb2
h Peón
020611.xb3
kg Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma
UNE-EN 13888, blanca
020611.xb4
u Pieza especial de cerámica natural color rojo, con dos cantos en
escuadra, de 20x18 cm
020611.xb5
m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena,
con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:
020611.xb6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,330
0,165
0,051
5,000
0,005
0,015
40,00
40,00

C02 06 12

m2 MONTAJE REJAS FACHADA

Montaje mediante patillas de anclaje de reja de hierro existente.
Descomposición:
020612.yb1
h
020612.yb2
h
020612.yb3
m3
020612.yb4
t
020612.yb5

%

Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Agua.
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
Costes directos complementarios

Total cantidades alzadas

0,650
0,400
0,006
0,015
0,020
5,34
5,34

C02 06 13

u

MONTAJE PUERTA CORREDERA EN FACHADA

Montaje de puerta corredera en fachada sobre guía
Descomposición:
020613.zb1
h
020613.zb2
h

Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.

Total cantidades alzadas

1,050
1,050
2,00
2,00
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CANTIDAD

C03

CAP.III - SOLADOS

C03 01

m2 PAVIMENTO DE LINÓLEO

Pavimento de linóleo en rollo clase 22-31 según UNE-EN 688 y de espesor de 4,5 mm con base de corcho, colocado con adhesivo acrílico
de dispersión acuosa y soldado en caliente con cordón celular de diámetro 4 mm. Se certificará la superfície colocada.
Descomposición:
0301.ac1
h
0301.ac2
h
0301.ac3
kg
0301.ac4
m2

0,300
0,150
0,315
1,050

0301.ac5
0301.ac6

0,660
0,025

Oficial 1a colocador
Ayudante colocador
Adhesivo en dispersión acuosa
Lámina de linóleum con base de corcho, clase 22-31 según UNE-EN
688 y de 4,5mm de espesor
ml Cordón de PVC de 4 mm de diámetro
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

315,91
315,91

C03 02

m2 PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL

Pavimento con piezas de piedra natural calcárea nacional con una cara abujardada, precio alto, de 40 mm de espesor y de 1251 a 2500
cm2, colocada a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10. Se certificará la superfície colocada.
Descomposición:
0302.bc1
h Oficial 1a colocador
0302.bc2
h Peón
0302.bc3
m2 Piedra calcárea nacional con una cara abujardada, precio alto, de 40
mm de espesor con arista viva en los cuatro bordes
0302.bc4
kg Lechada de color
0302.bc5
m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena,
con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:
0302.bc6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,780
0,390
1,010
0,600
0,025
0,015
11,66
11,66

C03 03

m2 PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO. CLASE 2

Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo cemento
"PORCELANATTO", capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo
BIa, 60x60 cm, para uso interior, recibidas con adhesivo cementoso
mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA", mediante la técnica de doble encolado y rejuntadas con mortero técnico coloreado superfino tipo
CG, Line Fix, color blanco, para junta de entre 1,5 y 3 mm. Se certificará la superfície colocada.
Descomposición:
0303.cc1
h Oficial 1ª solador.
0303.cc2
h Ayudante solador.
0303.cc3
Kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado T100 Super, según UNE-EN 12004, "TAU CE
0303.cc4
m2 Baldosa cerámica de gres porcelánico, estilo cemento
"PORCELANATTO", capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo
BIa, 60x60 cm,
0303.cc5
Kg Mortero técnico superfino coloreado, C G2, Line-Fix Superfino "TAU
CERÁMICA", para rejuntado de baldosas cerámicas, con junta de
0303.cc6
% Medios auxiliares
0303.cc7
% Costes indirectos
Total cantidades alzadas

0,405
0,202
1,000
1,050

0,500
0,020
0,030
30,24
30,24

C03 04

m2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN

Pavimento de pieza monocapa de hormigón, de forma cuadrada, rectangular o circular y 8 cm de espesor, precio superior, sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, con relleno de juntas con arena fina y
compactación del pavimento acabado. Se certificará la superfície colocada.
Descomposición:
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Descomposición:
0304.dc1
h Peón especialista
0304.dc2
t
Arena de cantera de 0 a 3,5 mm
0304.dc3
m2 Pieza monocapa de hormigón, de forma de forma cuadrada,
rectangular o circular y 8 cm de espesor, precio superior
0304.dc4
h Bandeja vibrante con placa de 60 cm
0304.dc5
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,019
0,153
1,020
0,019
0,015
58,28
58,28

C03 001

m2 PAVIMENTO DE TOBA CERÁMICA CLASE 2

Pavimento interior de toba cerámica de elaboración mecánica, grupo
AIIb/AIII (UNE-EN 14411), de 20x20 cm, colocada con adhesivo para
baldosa cerámica C1 E (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2
(UNE-EN 13888)
Descomposición:
03001.ec1
h
03001.ec2
h
03001.ec3
h
03001.ec4
kg
03001.ec5
03001.ec6
03001.ec7

Oficial 1a colocador
Ayudante colocador
Peón
Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG2 según norma
UNE-EN 13888, de color
kg Adhesivo cementoso tipo C1 E según norma UNE-EN 12004
u Toba de elaboración mecánica, de 20x20 cm
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,600
0,240
0,035
1,425
7,004
25,333
0,015
41,48
41,48

C03 05

m

MARCHAPIÉ DE PIEDRA NATURAL CALCÁREA

Marchapies de piedra natural calcárea nacional, precio alto, de dos
piezas, contrahuella y huella, colocado a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10
Descomposición:
0305.fc1
h
0305.fc2
h
0305.fc3
Kg
0305.fc4
Kg
0305.fc5
m

0,600
0,600
0,999
0,795
1,020

0305.fc6

0,015

0305.fc7

Oficial 1a albañil
Peón
Cemento rápido CNR4 en sacos
Lechada de color
Peldaño de piedra natural calcárea nacional, precio alto, de dos piezas,
contrahuella y huella
m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena,
con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,015
1,50
1,50

C03 06

m

MARCHAPIÉ DE TOBA CERÁMICA. CLASE 2

Descomposición:
0306.hc1
h Oficial 1a albañil
0306.hc2
h Peón
0306.hc3
kg Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma
UNE-EN 13888, de color
0306.hc4
m2 Baldosa rectangular o cuadrada, de 16 a 25 piezas/m2, precio alto,
grupo AI-AIIa (UNE-EN 14411)
0306.hc5
m Pieza de toba cerámica acabada antideslizante, para huella de peldaño
0306.hc6
m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena,
con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:
0306.hc7
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,700
0,350
0,570
0,165
1,050
0,011
0,015
9,04
9,04

C03 07

PELDAÑO DE GRES. CLASE 2

Peldaño de gres extruido sin esmaltar ni pulir antideslizante, de dos
piezas, contrahuella y huella, colocado a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10
Descomposición:
0307.hc1
h Oficial 1a albañil
0307.hc2
h Peón
0307.hc3
Kg Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma
UNE-EN 13888, de color
0307.hc4
m2 Baldosa de gres extruido sin esmaltar ni pulir de forma rectangular o
cuadrada, de 16 a 25 piezas/m2, precio alto, grupo AI-AIIa
24 marzo 2021
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0307.hc5
0307.hc6
0307.hc7

CANTIDAD
cuadrada, de 16 a 25 piezas/m2, precio alto, grupo AI-AIIa
Pieza de gres extruido sin esmaltar ni pulir acabada antideslizante, para
huella de peldaño
m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena,
con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

m

Total cantidades alzadas

1,050
0,011
0,015
22,00
22,00

C03 08

m2 PEPASO DE ESCALERAS EXISTENTES

Repaso de las escaleras con pavimento de terrazo, rehaciendo las juntas y grietas existentes con lechada, y pulido final
Descomposición:
0308.ic1
h
0308.ic2
h
0308.ic3
kg
0308.ic4
kg
0308.ic5
0308.ic6

h
%

Oficial 1a pulidor
Peón
Lechada de color
Mortero de juntas para prefabricados de hormigón y piedra artificial,
compuesto de cemento, áridos, pigmentos y aditivos especia
Pulidora
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,300
0,200
1,200
0,150
0,150
0,025
30,00
30,00

C03 09

m

RODAPIE ALUMINIO ANODIZADO

Zócalo de aluminio anodizado en forma de L, de 10 cm de altura,
1cm de base, con el extremo superior achaflanado, colocado con fijaciones mecánicas
Descomposición:
0309.jc1
h
0309.jc2
h
0309.jc3
ud
0309.jc4
m
0309.jc5

%

Oficial 1a montador
Ayudante montador
Tornillos galvanizados
Zócalo de aluminio en forma de L, de 10 cm de altura, con el extremo
superior achaflanado
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,100
0,100
0,040
1,000
0,015
373,13
373,13

C03 10

m2 FELPUDO DE CAUCHO

Felpudo de caucho con relieve de púas, color negro y de 16 mm de
espesor, colocado sin adherir
Descomposición:
0310.kc1
h Oficial 1a colocador
0310.kc2
h Ayudante colocador
0310.kc3
m2 Felpudo de caucho con relieve de púas, color negro y de 16 mm de
espesor
0310.kc4
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,030
0,030
1,100
1,500
4,58
4,58

C03 11

kg CERCO CAMBIOS DE PAVIMENTO

Perfil de acero galvanizado, colocado con fijaciones mecánicas para la
colocación de felpudos
Descomposición:
0311.lc1
h Oficial 1a colocador
0311.lc2
h Ayudante colocador
0311.lc3
m2 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado
0311.lc4
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,100
0,050
1,050
0,015
75,00
75,00
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C04

CAP. IV - CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS

C04 01

m2 ALICATADO AZULEJO COLOR BLANCO 15x15 cm.

Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con baldosa de cerámica esmaltada brillante, azulejo, grupo BIII (UNE-EN
14411), precio medio, de 46 a 75 piezas/m2 colocadas con adhesivo
para baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada
CG1 (UNE-EN 13888)
Descomposición:
0401.mc1
h Oficial 1a colocador
0401.mc2
h Peón
0401.mc3
Kg Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma
UNE-EN 13888, de color
0401.mc4
Kg Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004
0401.mc5
m2 Baldosa de cerámica prensada esmaltada brillante, azulejo, de forma
rectangular o cuadrada, de 46 a 75 piezas/m2, precio medio,
0401.mc6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,540
0,180
0,510
4,903
1,100
0,025
95,88
95,88

C04 02

m2 ABUJARDADO DE PIEDRA CALCÁREA

Abujardado de paramento de superficie plana, curva de piedra calcárea, con medios manuales
Descomposición:
0402.ñc1
h
0402.ñc2
%

Oficial 1a picapedrero
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

4,500
0,025
7,00
7,00

24 marzo 2021

23

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN EDIFICIO DUANA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

C05

CAP.V - FALSOS TECHOS

C05 01

m2 FALSO TECHO DE LAMAS METÁLICAS

Falso techo de lamas de aluminio prelacado, con canto biselado, de
100 mm de anchura y 10 mm de altura, color estándar, con la superficie lisa, montadas en posición vertical, separadas 100 mm, fijadas a
presión sobre estructura de perfiles omega con troquel para fijación
clipada de acero galvanizado, con perfil de refuerzo, separados <=
1,5 m, colgados con supensión autoniveladora de barra roscada, separadas <= 1,2 m, fijadas mecánicamente al forjado
Descomposición:
0501.oc1
h Oficial 1a montador
0501.oc2
h Ayudante montador
0501.oc3
m2 Lama para falso techo de aluminio prelacado, para montaje vertical, con
canto biselado, de 100 mm de anchura y 10 mm de altura,
0501.oc4
m2 Estructura para falso techo de lamas verticales formada por perfiles
transversales de acero galvanizado en forma de omega con tr
0501.oc5
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,200
0,200
1,030
1,030
0,015
275,03
275,03

C05 02

m2 FALSO TECHO REJILLA METÁLICA PERFORADA DEPLOYÉ

Falso techo registrable de rejilla de aluminio de 600x600 mm y 25
mm de espesor, con cuadrícula de 60x60 mm, de color estándard, colocado con estructura vista de acero galvanizado formada por perfiles
principales en forma de T de 15 mm de base colocados cada 1,2 m y
fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m como máximo, con perfiles secundarios colocados formando retícula, para una
altura de falso techo de 4 m como máximo
Descomposición:
0502.pc1
h Oficial 1a montador
0502.pc2
h Ayudante montador
0502.pc3
m2 Rejilla galvanizada deployé, de 600x600 mm, para estructura vista con
perfil T de 15 mm
0502.pc4
m2 Estructura de acero galvanizado vista para falso techo de placas de
600x600 mm formada por perfiles principales en forma de T in
0502.pc5
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,320
0,320
1,030
1,030
0,015
33,64
33,64

C05 03

m2 FALSO TECHO YESO LAMINADO

Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A),
para revestir, de 15 mm de espesor y borde afinado (BA), con entramado estructura simple de acero galvanizado formado por perfiles
colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como máximo
Descomposición:
0503.rc1
h
0503.rc2
h
0503.rc3
u
0503.rc4
m2

0,400
0,400
0,180
1,030

0503.rc5
0503.rc6
0503.rc7

0,473
1,890
1,000

0503.rc8

Oficial 1a colocador
Ayudante colocador
Tornillos para placas de yeso laminado
Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 15 mm, con borde
afinado (BA), según la norma UNE-EN 520
kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso
m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado
m2 Entramado de estructura simple de acero galvanizado para falso techo
continuo de placas de yeso laminado formado por perfiles co
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,015
5,33
5,33
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C06

CAP.VI - CARPINTERIA DE MADERA

C06 01

u

CANTIDAD

PUERTA INTERIOR DM LACADA 70x210

suministro y colocación de puerta de una hoja de 40 mm. de espesor,
de dimensiones 0,725 x 2,10 m, podrá incluir montante hasta falso techo si fuese necesario, con tablero de d.m. de 8 mm. de espesor con
armadura de pino soria de 1ª, canteada en todo su perimetro,trillaje
o enlistonado en su interior, incluso cerco de d.m. de 90x30 mm.,contracerco de 90x35 mm en madera de pino, tapajuntas de d.m. de
70x12 mm.y herrajes de colgar y seguridad de la serie ocariz aisi 304
compuesto por: * 4 pernios mod. 100b ;* 2 manillas con escudo redondo ref. a; acabado f6-inox., y cerradura con resbalon y condena o
llave. totalmente montada y terminada lacada en cabina, color blanco, presentando certificados fsc de la madera utilizada y certificación
de recogida autorizada de pintura sobrante en taller.
Descomposición:
0601.rc1
m2 Lacado de puertas ciegas de madera con una capa de protector químico
insecticida-fungicida,
0601.rc2
u Marco de tabique para puerta, de hojas batientes, de madera de pino
flandes para pintar para una luz de marco de 70 cm de anchur
0601.rc3
u Hoja batiente para puerta interior, de 40 mm de espesor, 80 cm de
anchura y 210 cm altura, para pintar, de caras lisas y de estr
0601.rc4
m2 Tapajuntas de madera para pintar de sección rectangular lisa de 9 mm
de espesor y de 60 mm de ancho
0601.rc5
u Herrajes y juego de manivelas para puerta de interior de una hoja
batiente, de precio medio
Total cantidades alzadas

3,200
1,000
1,000
15,000
1,000
3,00
3,00

C06 02

u

PUERTA INTERIOR DM LACADA 80x210

suministro y colocación de puerta de una hoja de 40 mm. de espesor,
de dimensiones 0,825 x 2,10 m, podrá incluir montante hasta falso techo si fuese necesario, con tablero de d.m. de 8 mm. de espesor con
armadura de pino soria de 1ª, canteada en todo su perimetro,trillaje
o enlistonado en su interior, incluso cerco de d.m. de 90x30 mm.,contracerco de 90x35 mm en madera de pino, tapajuntas de d.m. de
70x12 mm.y herrajes de colgar y seguridad de la serie ocariz aisi 304
compuesto por: * 4 pernios mod. 100b ;* 2 manillas con escudo redondo ref. a; acabado f6-inox., y cerradura con resbalon y condena o
llave. totalmente montada y terminada lacada en cabina, color blanco, presentando certificados fsc de la madera utilizada y certificación
de recogida autorizada de pintura sobrante en taller.
Descomposición:
0602.sc1
m2 Lacado de puertas ciegas de madera con una capa de protector químico
insecticida-fungicida,
0602.sc2
u Marco de tabique para puerta, de hojas batientes, de madera de pino
flandes para pintar para una luz de marco de 70 cm de anchur
0602.sc3
u Hoja batiente para puerta interior, de 40 mm de espesor, 80 cm de
anchura y 210 cm altura, para pintar, de caras lisas y de estr
0602.sc4
m2 Tapajuntas de madera para pintar de sección rectangular lisa de 9 mm
de espesor y de 60 mm de ancho
0602.sc5
u Herrajes y juego de manivelas para puerta de interior de una hoja
batiente, de precio medio
Total cantidades alzadas

3,600
1,000
1,000
15,000
1,000
5,00
5,00
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C06 03

u

CANTIDAD

PUERTA INTERIOR DM LACADA 90x210

suministro y colocación de puerta de una hoja de 40 mm. de espesor,
de dimensiones 0,925 x 2,10 m, podrá incluir montante hasta falso techo si fuese necesario, con tablero de d.m. de 8 mm. de espesor con
armadura de pino soria de 1ª, canteada en todo su perimetro,trillaje
o enlistonado en su interior, incluso cerco de d.m. de 90x30 mm.,contracerco de 90x35 mm en madera de pino, tapajuntas de d.m. de
70x12 mm.y herrajes de colgar y seguridad de la serie ocariz aisi 304
compuesto por: * 4 pernios mod. 100b ;* 2 manillas con escudo redondo ref. a; acabado f6-inox., y cerradura con resbalon y condena o
llave. totalmente montada y terminada lacada en cabina, color blanco, presentando certificados fsc de la madera utilizada y certificación
de recogida autorizada de pintura sobrante en taller.
Descomposición:
0603.tc1
m2 Pintado de puertas ciegas de madera, al esmalte sintético, con una capa
de protector químico insecticida-fungicida, una sellador
0603.tc2
u Marco de tabique para puerta, de hojas batientes, de madera de pino
flandes para pintar para una luz de marco de 70 cm de anchur
0603.tc3
u Hoja batiente para puerta interior, de 40 mm de espesor, 80 cm de
anchura y 210 cm altura, para pintar, de caras lisas y de estr
0603.tc4
m2 Tapajuntas de madera para pintar de sección rectangular lisa de 9 mm
de espesor y de 60 mm de ancho
0603.tc5
u Herrajes y juego de manivelas para puerta de interior de una hoja
batiente, de precio medio
Total cantidades alzadas

4,000
1,000
1,000
15,000
1,000
3,00
3,00

C06 04

u

HOJA CORREDERA 90x210 PC-1

suministro y colocación de puerta de una hoja de 40 mm. de espesor,
de dimensiones 0,925 x 2,10 m, con tablero de d.m. de 8 mm. de espesor con armadura de pino soria de 1ª, canteada en todo su perimetro,trillaje o enlistonado en su interior, herrajes de colgar y seguridad
de la serie ocariz aisi 304 compuesto por: * 2 tiradores f6-inox., y cerradura con resbalon y condena o llave. totalmente montada y terminada lacada en cabina, color blanco, presentando certificados fsc de
la madera utilizada y certificación de recogida autorizada de pintura
sobrante en taller. Guia de perfil de aluminio anodizado "SILVER"
(AA10 ISO 7599-10 micras). Sistema corredero "SLID 150 KSC RETRACT" de cierre controlado Guia vista
Descomposición:
0604.uc1
h Oficial 1a carpintero
0604.uc2
h Ayudante carpintero
0604.uc3
m2 Lacado de puertas ciegas de madera con una capa de protector químico
insecticida-fungicida,
0604.uc4
u Hoja para puerta interior de 40 mm de espesor, para una luz de 90x 210
cm, de caras lisas con acabado lacado
0604.uc5
u Guia de cierre controlado, herrajes i accesorios para puerta corredera
empotrada para una luz de paso de 90x 210cm, de DM lacado
0604.uc6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

1,400
0,060
4,000
1,000
1,000
0,025
2,00
2,00
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C06 05

u

CANTIDAD

HOJA CORREDERA 200x200 PC-2

suministro y colocación de puerta de una hoja de 40 mm. de espesor,
de dimensiones 2,0 x 2,10 m, con tablero de d.m. de 8 mm. de espesor con armadura de pino soria de 1ª, canteada en todo su perimetro,trillaje o enlistonado en su interior, herrajes de colgar y seguridad
aisi 304 compuesto por: * 2 tiradores f6-inox., y cerradura con resbalon y condena o llave. totalmente montada y terminada lacada en cabina, color blanco, presentando certificados fsc de la madera utilizada
y certificación de recogida autorizada de pintura sobrante en taller.
Guia de perfil de aluminio anodizado "SILVER" (AA10 ISO 7599-10 micras). Sistema corredero "SLID 150 KSC RETRACT" de cierre controlado Guia vista. Sistema control de accesos adaptado
Descomposición:
0605.vc1
h Oficial 1a carpintero
0605.vc2
h Ayudante carpintero
0605.vc3
m2 Lacado de puertas ciegas de madera con una capa de protector químico
insecticida-fungicida,
0605.vc4
u Hoja para puerta interior de 40 mm de espesor, para una luz de 200x
200 cm, de caras lisas con acabado lacado
0605.vc5
u Guia de cierre controlado, herrajes i accesorios para puerta corredera
para una luz de paso de 200x200cm, de DM lacado, para 1
0605.vc6
u Cilindro electrónico Salto NEO BLE Mifare DESFire, leva DIN R15,
acabo cromado satinado, o equivalente
0605.vc7
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,984
0,044
4,400
1,000
1,000
1,000
0,025
1,00
1,00

C06 06

u

HOJA CORREDERA 200x240 PC-3

suministro y colocación de puerta de una hoja de 40 mm. de espesor,
de dimensiones 2,0 x 2,40 m, con tablero de d.m. de 8 mm. de espesor con armadura de pino soria de 1ª, canteada en todo su perimetro,trillaje o enlistonado en su interior, herrajes de colgar y seguridad
aisi 304 compuesto por: * 2 tiradores f6-inox., y cerradura con resbalon y condena o llave. totalmente montada y terminada lacada en cabina, color blanco, presentando certificados fsc de la madera utilizada
y certificación de recogida autorizada de pintura sobrante en taller.
Guia de perfil de aluminio anodizado "SILVER" (AA10 ISO 7599-10 micras). Sistema corredero "SLID 150 KSC RETRACT" de cierre controlado Guia vista. Sistema control de accesos adaptado
Descomposición:
0606.wc1
h Oficial 1a carpintero
0606.wc2
h Ayudante carpintero
0606.wc3
m2 Lacado de puertas ciegas de madera con una capa de protector químico
insecticida-fungicida,
0606.wc4
u Hoja para puerta interior de 40 mm de espesor, para una luz de 200x
240 cm, de caras lisas con acabado lacado
0606.wc5
u Guia de cierre controlado, herrajes i accesorios para puerta corredera
para una luz de paso de 200x240cm, de DM lacado, para 1
0606.wc6
u Cilindro electrónico Salto NEO BLE Mifare DESFire, leva DIN R15,
acabo cromado satinado, o equivalente
0606.wc7
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,984
0,044
5,280
1,000
1,000
1,000
0,025
1,00
1,00

C06 09

m2 PUERTA PLEGABLE 4,50 x 2,50 m

Puerta plegable bidireccional formado por módulos de 1,2x3,5 m de
dimensiones máximas y 71 mm de espesor, con una masa superficial
32 kg/m2, perfileria vista de aluminio anodizado y aislamiento interior de lana mineral de roca, acabado exterior con tablero de DM, mecanismos de fijación y liberación manuales y sistema corredero con
carril superior e inferior, colocado. Pintado de puertas al esmalte sintético, con una capa de protector químico insecticida-fungicida, una
selladora y dos de acabado
Descomposición:
24 marzo 2021
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Descomposición:
0609.yc1
h Oficial 1a montador
0609.yc2
h Ayudante montador
0609.yc3
m2 Módulo para tabique móvil bidireccional de 1,2x3,5 m de dimensiones
máximas y 71 mm de espesor, con una masa superficial de 32 k
0609.yc4
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

CANTIDAD
0,905
0,905
1,000
0,015
11,27
11,27

C06 10

u

MUELLE DORMA TS 68 PUERTAS MADERA

suministro e instalación de muelle marca dorma modelo ts 68 para
puertas de madera, incluso p.p de medios auxiliares, totalmente montado.
Total cantidades alzadas

3,00
3,00

C06 11

u

TOPE DE PUERTA SEMIESFERICO

suministro e instalación de tope de puertas de suelo semiesférico
marca ocariz referencia 564 de acero inoxidable ansi 304 mate fijado
mediante tornillo, para protección de puertas, instalado completo.
Total cantidades alzadas

15,00
15,00

C06 12

u

ENCIMERA FORMICA (Office)

Encimera postformada con sujección en perímetro de pared o con
patas de acero inox de medidas totales 2,00 con un ancho de 50 cms
realizadas en material de formica postformad
Total cantidades alzadas

1,00
1,00
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C07

CAP.VII - CERRAJERIA

C07 01

CANTIDAD

PERFIL"U" 20 mm ACERO INOXIDABLE TECHO/SUELO PARA VIDRIO LAMINAR

Perfil de acero inoxidable AISI 304, de 20x13x20 mm, para alojamiento de vidrio de 10 mm de espesor, fijado al paramento soporte con
tornillos
Descomposición:
0701.ad1
h Oficial 1ª cerrajero.
0701.ad2
h Ayudante cerrajero.
0701.ad3
ml. Perfil de acero inoxidable AISI 304, de 20x13x20 mm, para alojamiento
de vidrio de 10 mm de espesor, incluso tornillos.
0701.ad4
Costes directos complementarios
Total cantidades alzadas

0,100
0,100
1,050
0,020
35,90
35,90

C07 02 C07.07

u

VENTANA DOS HOJAS BATIENTES F1

Ventana de aluminio anodizado natural con rotura de puente térmico, con dos hojas batientes, para un hueco de obra aproximado de
120x150 cm, elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana
Descomposición:
07020707.bd1 h Oficial 1a montador
07020707.bd2 h Ayudante montador
07020707.bd3 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
07020707.bd4 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente
07020707.bd5 m2 Ventana de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico,
con dos hojas batientes, para un hueco de obra de 1,5 a 2,1
07020707.bd6 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,600
0,150
0,110
0,320
2,040
0,025
2,00
2,00

C07 03

u

VENTANA F1. PARTE SUPERIOR FIJA

Hoja fija de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico, para un hueco de obra aproximado de 120x120 cm, elaborada
con perfiles de precio alto, clasificación mínima 3 de permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 8A de estanqueidad
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia
al viento según UNE-EN 12210
Descomposición:
0703.cd1
h Oficial 1a montador
0703.cd2
h Ayudante montador
0703.cd3
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
0703.cd4
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente
0703.cd5
m2 Ventana de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico,
con dos hojas batientes, para un hueco de obra de 1,5 a 2,1
0703.cd6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,600
0,150
0,100
0,290
1,200
0,025
2,00
2,00

C07 04

u

VENTANA F2

Ventana de aluminio anodizado natural con rotura de puente térmico, con una hoja oscilobatiente, para un hueco de obra aproximado
de 75x120 cm, elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 3 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación
mínima 8A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana
Descomposición:
24 marzo 2021
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CANTIDAD

Descomposición:
0704.dd1
h Oficial 1a montador
0704.dd2
h Ayudante montador
0704.dd3
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
0704.dd4
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente
0704.dd5
m2 Ventana de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico,
con una hoja oscilobatiente, para un hueco de obra de 0,75
0704.dd6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,400
0,100
0,080
0,230
1,040
0,025
3,00
3,00

C07 05

u

VENTANA F3

Ventana de aluminio anodizado natural con rotura de puente térmico, con una hoja oscilobatiente, para un hueco de obra aproximado
de 120x120 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210,
sin persiana
Descomposición:
0705.ed1
h Oficial 1a montador
0705.ed2
h Ayudante montador
0705.ed3
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
0705.ed4
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente
0705.ed5
m2 Ventana de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico,
con una hoja oscilobatiente, para un hueco de obra de 1,05
0705.ed6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,600
0,150
0,100
0,290
1,200
0,025
5,00
5,00

C07 06

u

BALCONERA B1

Balconera de aluminio anodizado natural con rotura de puente térmico, con una hoja corredera monocarril, para un hueco de obra aproximado de 180x240 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 7A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210,
sin persiana
Descomposición:
0706.fd1
h Oficial 1a montador
0706.fd2
h Ayudante montador
0706.fd3
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
0706.fd4
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente
0706.fd5
m2 Balconera de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico,
con una hoja corredera monocarril, para un hueco de obra
0706.fd6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,700
0,150
0,140
0,410
4,650
0,025
1,00
1,00

C07 07

u

BALCONERA B2

Balconera de aluminio anodizado natural con rotura de puente térmico, con dos hojas batientes, para un hueco de obra aproximado de
120x220 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación
mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación
mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana
Descomposición:
0707.gd1
h
0707.gd2
h
24 marzo 2021

Oficial 1a montador
Ayudante montador

0,700
0,150
30

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN EDIFICIO DUANA
CÓDIGO

RESUMEN
0707.gd3
0707.gd4
0707.gd5
0707.gd6

CANTIDAD
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente
m2 Balconera de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico,
con dos hojas batientes, para un hueco de obra de 2 a 2,9
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,140
0,410
2,820
0,025
3,00
3,00

C07 08

u

BALCONERA B3. 1 HOJA BATIENTE

Balconera de aluminio anodizado natural con rotura de puente térmico, con una hoja batients, para un hueco de obra aproximado de
100x250 cm, elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana
Descomposición:
0708.hd1
h Oficial 1a montador
0708.hd2
h Ayudante montador
0708.hd3
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
0708.hd4
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente
0708.hd5
m2 Balconera de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico,
con dos hojas batientes, para un hueco de obra de 2,5 a 3
0708.hd6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,700
0,150
0,160
0,480
2,350
0,025
2,00
2,00

C07 09

u

BALCONERA B4. 2 HOJAS BATIENTES

Balconera de aluminio anodizado natural con rotura de puente térmico, con dos hojas batientes, para un hueco de obra aproximado de
180x220 cm, elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana
Descomposición:
0709.id1
h Oficial 1a montador
0709.id2
h Ayudante montador
0709.id3
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
0709.id4
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente
0709.id5
m2 Balconera de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico,
con dos hojas batientes, para un hueco de obra de 3 a 3,9
0709.id6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,700
0,150
0,160
0,480
4,300
0,025
1,00
1,00

C07 10

u

BALCONERA B4. 1 HOJA FIJA

Hoja fija de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico, para un hueco de obra aproximado de 240x230 cm, elaborada
con perfiles de precio alto, clasificación mínima 4 de permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia
al viento según UNE-EN 12210
Descomposición:
0710.jd1
h Oficial 1a montador
0710.jd2
h Ayudante montador
0710.jd3
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
0710.jd4
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente
0710.jd5
m2 Hoja fija de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico,
para un hueco de obra de 4,5 a 6,24 m2 de superficie, ela
24 marzo 2021
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0710.jd6

CANTIDAD
%

para un hueco de obra de 4,5 a 6,24 m2 de superficie, ela
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,025
1,00
1,00

C07 11

u

BALCONERA B5

Hoja fija de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico, para un hueco de obra aproximado de 240x230 cm, elaborada
con perfiles de precio alto, clasificación mínima 4 de permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia
al viento según UNE-EN 12210
Descomposición:
0711.kd1
h Oficial 1a montador
0711.kd2
h Ayudante montador
0711.kd3
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
0711.kd4
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente
0711.kd5
m2 Hoja fija de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico,
para un hueco de obra de 4,5 a 6,24 m2 de superficie, ela
0711.kd6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,900
0,180
0,170
0,520
5,970
0,025
1,00
1,00

C07 12

m

BARANDILLA DE ACERO, PINTADA Y COLOCADA

Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior,
montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 120 a 140 cm de
altura como máximo, anclada con 2 capas de imprimación antioxidante y 2 capas de acabado con pintura metálica anticorrosiva
Descomposición:
0712.ld2
0712.ld3

Pintado de barandilla y reja de acero de barrotes separados 10 cm, con
pintura de partículas metálicas, con dos capas de imprima
Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior,
montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 120 a 140 cm

Total cantidades alzadas

1,000
1,000
6,15
6,15

C07 13

u

GUIA PUERTA CORREDERA ACCESO

Herrajes para puertas correderas compuestos por guía de aluminio
anodizado de 2 m, de longitud, para una puerta de peso máximo de
200 kg, 2 carros para suspensión de la puerta, topes retenedores, pieza de guiado inferior y elementos de fijación, montada en los paramentos de soporte y en la puerta. Guia de perfil de aluminio anodizado "SILVER" (AA10 ISO 7599-10 micras). Sistema corredero "SLID 150
KSC RETRACT" de cierre controlado Guia vista. Sistema control de accesos adaptado
Descomposición:
0713.md1
h
0713.md2
h
0713.md3
u
0713.md4

u

0713.md5

%

Oficial 1a montador
Ayudante montador
Herrajes para puertas correderas compuestos por guía de aluminio
anodizado de 2 m, de longitud, para una puerta de peso máximo d
Cilindro electrónico Salto NEO BLE Mifare DESFire, leva DIN R15,
acabo cromado satinado, o equivalente
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,600
0,600
1,000
0,500
0,015
2,00
2,00

C07 14

FORRO CHAPA ALUMINIO ANODIZADO PARAMENTO EXT

Forrado de paramento vertical/horizontal con chapa de aluminio anodizado de 1 mm de espesor, trabajado en el taller, colocado con fijaciones mecánicas sobre perfilería de acero galvanizado con montantes cada 60 cm
Descomposición:
0714.nd1
h
24 marzo 2021
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Descomposición:
0714.nd1
h
0714.nd2
h
0714.nd3
h
0714.nd4
h
0714.nd5
cu
0714.nd6
u
0714.nd7
m
0714.nd8
0714.nd9

CANTIDAD

Oficial 1a cerrajero
Oficial 1a cerrajero
Ayudante cerrajero
Ayudante cerrajero
Tornillos galvanizados
Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo
Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles entre 75 a 85
mm de ancho
m2 Chapa de aluminio de 1 mm de espesor, trabajado en el taller
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,190
0,080
0,190
0,080
0,093
12,000
1,660
1,050
0,015
7,00
7,00

C07 15

u

PUERTA DE PERFILES METALICOS Y REJA DEPLOYE

Puerta de acero en perfiles laminados de una hojas batientes, para un
hueco de obra de 110x250 cm, con bastidor, chapas perforadas de 1
mm de espesor y marco, cerradura de golpe, acabado esmaltado, colocada
Descomposición:
0715.ñd1
h
0715.ñd2
u
0715.ñd3
0715.ñd4

u
%

Oficial 1a cerrajero
Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hojas
batientes, para un hueco de obra de 110x250cm, con bastidor , cha
Herrajes para puerta de interior de dos hojas batientes, de precio medio
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,400
1,000
1,000
0,025
1,00
1,00

C07 16

u

FIJO DE PERFILES METALICOS Y REJA DEPLOYE

Fijo de acero en perfiles laminados de paramento, para un hueco de
obra de 1850x250 cm, con bastidor, chapas perforadas de 1 mm de
espesor, acabado esmaltado, colocada
Descomposición:
0716.od1
h
0716.od2
u
0716.od3

%

Oficial 1a cerrajero
Fijo de acero en perfiles laminados de paramento, para un hueco de
obra de 1850x250 cm, con bastidor, chapas perforadas de 1 mm
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,400
1,000
0,025
1,00
1,00

C07 17

m2 ACERO PARA PLETINAS Y REVESTIMIENTOS

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pletina en perfiles laminados en caliente, de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes, a una altura <= 3 m
Descomposición:
0717.pd1
h
0717.pd2
h
0717.pd3
h
0717.pd4
kg
0717.pd5
0717.pd6
0717.pd7
0717.pd8

kg
m3
cu
kg

0717.pd9

%

Oficial 1a
Oficial 1a cerrajero
Peón
Adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes, para
uso estructural
Clavo de acero
Lata de madera de pino
Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,500
0,250
0,500
2,550
0,010
0,022
0,101
39,500
0,015
20,00
20,00

C07 18

m

ESCALERA METÁLICA (ACCESO A CUBIERTA)

Escalera metálica recta, de 0,6 m de ancho, con 2 soportes con perfiles de acero laminado IPN 120, escalones de plancha metálica con relieve antideslizante, conformada con pliegos frontales y posteriores,
de 2 mm de espesor, soldados superiormente a los perfiles y barandilla metálica de acero con tubo superior de 42 mm de diámetro, 3 barres de 12 mm de diámetro y montantes de sección rectangular
50x10 mm soldados lateralmente a los perfiles, con acabado lacado
Descomposición:
0718.qd1
h
24 marzo 2021
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Descomposición:
0718.qd1
h
0718.qd2
h
0718.qd3
m
0718.qd4

%

CANTIDAD
Oficial 1a cerrajero
Ayudante cerrajero
Escalera metálica recta, de 0,6 m de anchura, con 2 soportes con
perfiles de acero laminado IPN 120, escalones de plancha metáli
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,300
0,300
1,000
0,035
4,20
4,20

C07 19

u

DESAGUE LINEAL

Descomposición:
0719.rd1
h
0719.rd2
h
0719.rd3
m3
0719.rd4
ud

0,353
0,176
0,052
2,000

0719.rd5

1,000

0719.rd6
0719.rd7

Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
Canaleta prefabricada de PVC, de 650 mm de longitud, 200 mm de
ancho y 188 mm de alto, gris, con conexiones de Ø 90 mm y Ø 110 m
ud Rejilla de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN
1433, de 200 mm de ancho y 1000 mm de longitud, modelo RAG-20
ud Sifón en línea, registrable, de PVC, color gris, "ADEQUA", de 110 mm
de diámetro.
% Medios auxiliares

Total cantidades alzadas

1,000
0,020
2,00
2,00
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C08

CAP.VIII - VIDRIERIA

C08 01

m2 VIDRIO LAMINAR INCOLORO 6+6 mm + 1 BUTIRAL

Vidrio laminar de seguridad, de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral
translúcido, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, colocado con junquillo sobre madera, acero o aluminio
Descomposición:
0801.sd1
h Oficial 1a vidriero
0801.sd2
m2 Vidrio laminar de seguridad, de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral
translúcido, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600
0801.sd3
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,500
1,000
0,015
25,25
25,25

C08 02

m2 VIDRIO LAMINAR INCOLORO 6+6 mm + 1 BUTIRAL COLOR

Vidrio laminar de seguridad, de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral de
color, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, colocado con junquillo sobre madera, acero o aluminio
Descomposición:
0802.td1
h Oficial 1a vidriero
0802.td2
m2 Vidrio laminar de seguridad, de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral
translúcido, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600
0802.td3
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,500
1,000
0,015
1,25
1,25

C08 03

m2 VIDRIO TEMPLADO 10mm

Vidrio luna incolora de espesor 10 mm templada clase 1 (C) 1 según
UNE-EN 12600, colocado de con junquillo sobre madera, acero o aluminio
Descomposición:
0803.ud1
h Oficial 1a vidriero
0803.ud2
m2 Vidrio luna incolora de espesor 10 mm templada clase 1 (C) 1 según
UNE-EN 12600
0803.ud3
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,450
1,000
0,015
1,35
1,35

C08 04

m2 VIDRIO BAJA EMISIVIDAD 4+4/10/4+4

Vidrio aislante de luna de baja emisividad de 4+4 mm de espesor con
1 butiral transparente clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, cámara de
aire de 10 mm y luna de 4+4 mm de espesor con 1 butiral transparente de luna coloreada, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, colocado
con junquillo sobre madera, acero o aluminio
Descomposición:
0804.vd1
h Oficial 1a vidriero
0804.vd2
m2 Vidrio aislante de luna de baja emisividad de 4+4 mm de espesor con 1
butiral transparente clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, cám
0804.vd3
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,600
1,000
0,015
48,56
48,56

C08 05

u

PUERTA TEMPLADA INCOLORA de 2250x950 y 10 mm ESPESOR

Puerta de vidrio templado incoloro, de 2250x950 mm y 10 mm de espesor
Descomposición:
0805.wd1
h
0805.wd2
h
0805.wd3
u
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0805.wd4

u

0805.wd5

u

0805.wd6
0805.wd7

u
%

Oficial 1ª cristalero.
Ayudante cristalero.
Puerta de vidrio templado incoloro, de 2250x950 mm y 10 mm de
espesor. Según UNE-EN 410 y UNE-EN 673.
Herrajes, piezas metálicas, accesorios; pernios alto y bajo; puntos de
giro alto y bajo; tapa, caja y mecanismo de freno; inclus
Escudo electrónico Salt XS4 Proxi Mifarecon cerradura automáticaacero
inox satinado, juego de manillas Mod W o equivalente
Cerradero para cristal 113x296 de acero inox satinado
Medios auxiliares

3,442
3,442
1,000
1,000
1,000
1,000
0,020
35
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0805.wd8

CANTIDAD
%

Costes indirectos

Total cantidades alzadas

0,030
7,00
7,00

C08 06

u

PUERTA TEMPLADA INCOLORA de 2250x1050 y 10 mm ESPESOR

Puerta de vidrio templado incoloro, de 2250x1050 mm y 10 mm de
espesor
Descomposición:
0806.xd1
h
0806.xd2
h
0806.xd3
u
0806.xd4

u

0806.xd5

u

0806.xd6
0806.xd7
0806.xd8

u
%
%

Oficial 1ª cristalero.
Ayudante cristalero.
Puerta de vidrio templado incoloro, de 2250x1050 mm y 10 mm de
espesor. Según UNE-EN 410 y UNE-EN 673.
Herrajes, piezas metálicas, accesorios; pernios alto y bajo; puntos de
giro alto y bajo; tapa, caja y mecanismo de freno; inclus
Escudo electrónico Salt XS4 Proxi Mifarecon cerradura automáticaacero
inox satinado, juego de manillas Mod W o equivalente
Cerradero para cristal 113x296 de acero inox satinado
Medios auxiliares
Costes indirectos

Total cantidades alzadas

3,442
3,442
1,000
1,000
1,000
1,000
0,020
0,030
2,00
2,00

C08 08

u

PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA

Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura central, de dos hojas deslizantes de
90x265 cm y dos hojas fijas de 90x265 cm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel
de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según
UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas
sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno.
Descomposición:
0808.yd1
h
0808.yd2
h
0808.yd3
h
0808.yd4
h
0808.yd5
u
0808.yd6
m
0808.yd7
u
0808.yd8
%

Oficial 1ª montador.
8,000
Ayudante montador.
8,000
Oficial 1ª cristalero.
2,000
Oficial 1ª electricista.
1,000
#############################################################################################################
1,000
Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio.
2,480
Material auxiliar para la colocación de vidrios.
1,000
Costes directos complementarios
2,000

Total cantidades alzadas

1,00
1,00

C08 09

m2 ESPEJO 5 mm.

Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, colocado adherido sobre tablero de madera
Descomposición:
0809.zd1
h Oficial 1a vidriero
0809.zd2
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano de
polimerización rápida monocomponente
0809.zd3
m2 Espejo de luna incolora de espesor 5 mm
0809.zd4
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

1,000
0,105
1,000
0,025
4,00
4,00
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CANTIDAD

C09

CAP. IX - PINTURAS

C09 01

m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE BLANCA RAL 9016

Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado
Descomposición:
0901.ae1
h
0901.ae2
h
0901.ae3
kg
0901.ae4
kg
0901.ae5
%

Oficial 1a pintor
Ayudante pintor
Pintura plástica, para interiores
Selladora
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,100
0,010
0,398
0,153
0,015
1.368,73
1.368,73

C09 02

m2 ESMALTE SATINADO S/METAL GRIS RAL 9006

pintura al esmalte satinado gris ral 9006 oa elegir, dos manos, y una
mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/rascado
de los óxidos y limpieza manual. medido en superficie realmente ejecutada
Total cantidades alzadas

100,00
100,00

C09 03

m

ESMALTE SATINADO S/ PASAMANOS ACERO GRIS RAL 9006

pintura al esmalte satinado gris ral 9006 o a elegir, dos manos sobre
pasamanos de acero, i/limpieza y desengrasado manual, imprimación
de wash-primer y acabado con esmalte. medido en longitud realmente ejecutada
Total cantidades alzadas

30,00
30,00

C09 04

m2 PINTADO PARAMENTO VERTICAL EXTERIOR

Pintado de paramento vertical exterior de cemento, con pintura al silicato con acabado liso, y pigmentos, con una capa de imprimación fijadora y dos de acabado. Incluso medios auxiliares
Descomposición:
0904.de1
h
0904.de2
h
0904.de3
Kg
0904.de4
Kg
0904.de5
%

Oficial 1a pintor
Ayudante pintor
Pintura al silicato, para exteriores
Imprimación fijadora acrílica
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

19,510
18,180
10,410
4,450
3,199
140,00
140,00
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C10

CAP. X - VARIOS.

C10 01

u

CANTIDAD

CORTINAS ENROLLABLES EXTERIOR. F1 (1270x1700)

Suministro de cortinas enrollables "GRAVENT PROEX", tejido Screen
exterior, sistema de guias casble inoxidable, soportes techo/pared, accionamiento con manivela, o equivalente
Total cantidades alzadas

2,00
2,00

C10 02

u

CORTINAS ENROLLABLES EXTERIOR. B2 (1200x2350)

Suministro de cortinas enrollables "GRAVENT PROEX", tejido Screen
exterior, sistema de guias casble inoxidable, soportes techo/pared, accionamiento con manivela, o equivalente
Total cantidades alzadas

3,00
3,00

C10 06

u

CORTINAS ENROLLABLES EXTERIOR. F3 (1720x720)

Suministro de cortinas enrollables "GRAVENT PROEX", tejido Screen
exterior, sistema de guias casble inoxidable, soportes techo/pared, accionamiento con manivela
Total cantidades alzadas

5,00
5,00

C10 07

u

CORTINAS ENROLLABLES EXTERIOR. B4/B5 (2560x2350)

Suministro de cortinas enrollables "GRAVENT PROEX", tejido Screen
exterior, sistema de guias casble inoxidable, soportes techo/pared, accionamiento con manivela, o equivalente
Total cantidades alzadas

2,00
2,00

C10 08

u

CORTINAS ENROLLABLES EXTERIOR. B4 (1830x2350)

Total cantidades alzadas

1,00
1,00

C10 09

u

INSTALACIÓN CORTINAS ENROLLABLES EXTERIOR

Total cantidades alzadas

1,00
1,00

C10 12

u

ASCENSOR ADAPTADO

Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, sistema de tracción con reductor y maniobra de paro y arranque de 2 velocidades, velocidad 1
m/s, nivel de tránsito estándar, para 6 personas (carga máxima de
480 kg), de 3 paradas (recorrido 6 m), habitáculo de calidad básica de
medidas 1250x1000 mm, embarque simple con puertas automáticas
de apertura central de 1+1 hojas de acero inoxidable de 800x2000
mm, puertas de acceso automáticas de apertura central de 1+1 hojas
acabadas pintadas de calidad básica de medidas 800x2000 mm, maniobra colectiva de bajada simple, con marcado CE según REAL DECRETO 203/2016
Descomposición:
1012.ke1
h Oficial 1a montador
1012.ke2
h Ayudante montador
1012.ke3
Ud Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, sistema de tracción con
reductor y curva de aceleración y desaceleración progresiva,
1012.ke4
Ud Material para la formación de parada de ascensor eléctrico, velocidad 1
m/s, nivel de tránsito estándar, para 6 personas (carga
1012.ke5
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

143,500
143,500
1,000
3,000
0,035
1,00
1,00
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CANTIDAD

C11.1

CAP. XX.I - INSTALACION VOZ Y DATOS

EP742B68

u

ARMARIO RACK 19 '' 42U + ENCHUFES + VENTILACION + pasacables

Suministro y colocación de armario metálico con bastidor tipo rack
19 '', de 42U de altura, puerta con cristal SECURITIES, cerradura con
llave y acceso por los 4 lados, equipado con batería de enchufes, paneles pasacables y ventilación forzada, colocado superficialmente. Se
incluye latiguillos y conectores y material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BP742B68
uno
BP7ZRE50
uno
BP7ZVA00
uno

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Armario metálico. + Bastid.rack 19'', 2000x600x800mm, puerta cri
Regleta + guía, 5 enchufes 2P + T, p / armar.rack 19''
Módulo 3ventil.p / armar.rack 19'', Q = 320m3 / h

Total cantidades alzadas

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,00
1,00

EP7Z1520

u

PATCH PANEL ARMARIO RACK 19 '' 24 PUERTOS RJ45

Suministro y colocación de panel para armario tipo rack 19'' con 24
conectores RJ45 categoría 6 apantallado, colocado. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012M000
h
BP7Z1520
U

Oficial 1ª montador
Panel p / armario rack 19'', 24connec.RJ45 cat.5apantallatconnec

Total cantidades alzadas

1,000
1,000
2,00
2,00

EP7E11T1

u

SWITCH TIPO 1

Suministro y colocación de switch CATALYST 3560 o similar 24
10/100 / 1000T + 4SFP + IPB Image (Switch Tipo 1), para armario tipo
rack 19 '', con alimentación a 240V, colocado y conectado. Se incluye
material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012M000
h Oficial 1ª montador
A013M000
h ayudante montador
BP7E111C
uno Switch 1 puerto 10/100 Mbps, 1 puerto 100 FO (SC)
Total cantidades alzadas

3,000
3,000
1,000
1,00
1,00

EP7E11T2

u

SWITCH TIPO 2

Suministro y colocación de switch CATALYST 2960 24 o similar
10/100 + 2 1000 LAN Base Image (Switch Tipo 2), para armario tipo
rack 19 '', con alimentación a 240V, colocado y conectado. Se incluye
material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012M000
h Oficial 1ª montador
A013M000
h ayudante montador
BP7E112C
uno Switch 10/100 + 21000
Total cantidades alzadas

3,000
3,000
1,000
1,00
1,00

EP7EQ00W

u

SEGMENTO INALÁMBRICA

Subminsitre y colocación de sergment inalámbrico formado por elementos 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI Cnfg o equivalente y elemento Power Inyector for 1100, 1130AG, 1200 1230AG,
1240AG Series. Completo e instalar incluyendo parte proporcional de
accesorios.
Descomposición:
A012M000
h Oficial 1ª montador
BP7EQ000
uno Segmento inalámbrica
Total cantidades alzadas

0,500
1,000
6,00
6,00
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EP434620

m

CANTIDAD

CONDUCTOR UTP Cat6 PANTALLA

Suministro y colocación de cable de comunicaciones de 4 pares, categoría 6 UTP con pantalla, colocado. Se incluye material auxiliar de
montaje.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BP434620
m

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Cable comunicaciones 4parells, cat.6, ambpantalla

Total cantidades alzadas

0,015
0,015
1,050
1.380,00
1.380,00

EP431303

m

CABLE COMUNICACIONES 25 PARES

Suministro y colocación de cable de comunicaciones de 25 pares, sin
pantalla, colocado. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BP431300
m

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Cable p / transm.telefònica20parells 0,5mm2

Total cantidades alzadas

0,130
0,130
1,000
25,00
25,00

EG22H815

m

TUBO coarrugado DN25

Suministro y colocación de tubo flexible corrugado de PVC, de 25
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de
baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos,
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una
rigidez dieléctrica de 2000 V, montado en superficie. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG22H810
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Tubo flexible corrugado PVC s / halógenos, DN = 25mmbaixa emisió

Total cantidades alzadas

0,016
0,020
1,020
460,00
460,00

EP43RC02

u

CERTIFICACIÓN INSTALACIÓN

Certificación de la instalación de voz y datos. Con redacción de informe completo de los resultados.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h

Oficial 1ª montador
ayudante montador

Total cantidades alzadas

6,000
6,000
1,00
1,00
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CANTIDAD

C11.2

CAP. XX.II - INSTALACIÓN ELÉCTRICA

C11.2.1

ACOMETIDA Y CONTADOR

EG11ED62

U

CAJA GENERAL PROTECCIÓN

Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
de 100A, según esquema Unesa número 10, seccionable en carga
(BUC), incluida base portafusibles trifásica (sin fusibles), neutro seccionable, bornes de conexión y grado de protección IP- 43, IK09, montado superficialmente
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG11ED80
U

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
CGP100

Total cantidades alzadas

1,250
1,250
1,000
1,00
1,00

EG1PUA63

U

EQUIPO MEDIDA

Conjunto de protección y medida del tipo TMF10 para suministro trifásico individual superior a 15 kW, para medida indirecta, potencia
43kW, tensión de 400 V, formado por conjunto de cajas modulares
de doble aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio de tamaños totales 810x1440x171 mm, con base de fusibles (sin incluir los
fusibles), sin equipo de comptage, con IGA tetrapolar (4P) de 63A y
poder de corte de 30 kA, sin protección diferencial, colocado superficialmente
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BGH65FVB
U

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
EQUIPO TMF10

Total cantidades alzadas

1,250
1,250
1,000
1,00
1,00

EG312247

M

CONDUCTOR 50MM2 RZ1K

Cable con conductor de cobre de 0,6 / 1 kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS +), Cca-s1b, de 1, a1, tetrapolar, de sección 4
x 50 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BGH54R5E
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
cable RZ1 50

Total cantidades alzadas

0,020
0,020
1,000
25,00
25,00

EG22TD1K

m

TUBO coarrugado PE63

Subminsitre y colocación de tubo curvable corrugado de polietileno,
de 63 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N,
montado como canalización. Se incluye material auxilair de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG22TD10
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Tubo curvable corrugado polietileno, DN = 63, impacto = 20J, res

Total cantidades alzadas

0,025
0,020
1,020
25,00
25,00
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CANTIDAD

C11.2.2

RED CONEXION TIERRAS

EGDZU001

u

PUNTO DE TOMA DE TIERRA (CAJA seccionadores)

Suministro y colocación de punto de conexión a tierra con puente
seccionador de pletina de cobre, montado en caja estanca y colocado
superficialmente. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BGDZU001
uno Punto conexión tierra, puente secc.Cu, caja est., P / superf.
Total cantidades alzadas

0,250
0,250
1,000
2,00
2,00

EGD1222E

u

PIQUETA CONEXIÓN DE 2 M

Suministro y colocación de piqueta de toma de tierra de acero, con
recubrimiento de cobre de 300 micras de espesor, de 2000 mm de
longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo. Se incluye
material auxiliar de conexión.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BGD12220
uno
BGYD1000
uno

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Piqueta connex.terra acero, L = 1500mm, d14,6mm, 300µm
Ppelem.especials p / piqu.connex.terr.

Total cantidades alzadas

0,233
0,233
1,000
1,000
4,00
4,00

EG380907

m

CONDUCTOR COBRE NU 1x35

Suministro y colocación de conductor de cobre desnudo, unipolar de
sección 1x35 mm2, montado en malla de conexión a tierra. Se incluye
material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG380900
m
BGY38000
uno

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Conductor cobre desnudo, 1x35mm2
Ppelem.especials p / conduc.Cu.nus

Total cantidades alzadas

0,200
0,200
1,020
1,000
30,00
30,00

EG31EC06

m

CONDUCTOR UNE RZ1-K 0,6 / 1 1x25 (TUB)

Suministro y colocación de conductor de cobre de designación UNE
RZ1-K 0,6 / 1 kV, Cca-s1b, de 1, a1 con baja emisión humos, unipolar
de sección 1x25 mm2, colocado en tubo. Se incluye material auxiliar
de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG31EC00
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Conductor de cobre UNE RZ1-K 0,6 / 1 kV baja emisión humos 1x9

Total cantidades alzadas

0,090
0,090
1,020
30,00
30,00

EGDZ1102

u

PUESTA A TIERRA ELEMENTOS INSTALACIONES

Puesta a tierra del elementos metálicos de la instalación (barras baños, bandejas, tuberías, estructura paneles fotovoltaicos, báculo ennlumenat, etc ...) mediante conductor de cobre con aislamiento tipo
RZ1-K o ES07Z1-K según necesidades y con conexión con terminales
y tornillos autorroscantes. Se incluye material auxiliar de montaje.
Total cantidades alzadas

1,00
1,00
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CANTIDAD

C11.2.3

CONDUCTORES Y CANALIZACIONES

EG151512

u

CAJA DERIVACIÓN PLASTIC

Suministro y colocación de caja de derivación cuadrada de plástico
según necesidades, con grado de protección normal y montada superficialmente o empotrada. Se incluye material de montaje.
Total cantidades alzadas

60,00
60,00

EG22H715

m

TUBO coarrugado DN20

Suministro y colocación de tubo flexible corrugado de PVC sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de
la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni
corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de
320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado en superficie. Se
incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG22H710
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Tubo flexible corrugado PVC s / halógenos, DN = 20mmbaixa emisió

Total cantidades alzadas

0,016
0,020
1,020
480,00
480,00

EG22H815

m

TUBO coarrugado DN25

Suministro y colocación de tubo flexible corrugado de PVC, de 25
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de
baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos,
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una
rigidez dieléctrica de 2000 V, montado en superficie. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG22H810
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Tubo flexible corrugado PVC s / halógenos, DN = 25mmbaixa emisió

Total cantidades alzadas

0,016
0,020
1,020
290,00
290,00

EG31G306

m

CONDUCTOR COBRE RZ1-K 0,6 / 1 kV 3x2,5mm2

Suministro y colocación de conductor de cobre de designación UNE
RZ1-K 0,6 / 1 kV, Cca-s1b, de 1, a1 con baja emisión humos, tripolar
de sección 3x2,5 mm2, colocado en tubo. Se incluye material auxiliar
de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG31G300
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Conductor de cobre UNE RZ1-K 0,6 / 1 kV baja emisión humos 3x2

Total cantidades alzadas

0,015
0,015
1,020
1.544,00
1.544,00

EG31J506

m

CONDUCTOR COBRE RZ1-K 0,6 / 1 kV 5x6mm2

Suministro y colocación de conductor de cobre de designación UNE
RZ1-K 0,6 / 1 kV, Cca-s1b, de 1, a1 con baja emisión humos, pentapolar de sección 5x6 mm2, colocado en tubo. Se incluye material auxiliar
de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG31J500
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Conductor de cobre UNE RZ1-K 0,6 / 1 kV baja emisión humos 5x6

Total cantidades alzadas

0,040
0,040
1,020
30,00
30,00
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EG31J406

m

CANTIDAD

CONDUCTOR COBRE RZ1-K 0,6 / 1 kV 5x4mm2

Suministro y colocación de conductor de cobre de designación UNE
RZ1-K 0,6 / 1 kV, Cca-s1b, de 1, a1 con baja emisión humos, pentapolar de sección 5x4 mm2, colocado en tubo. Se incluye material auxiliar
de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG31J400
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Conductor de cobre UNE RZ1-K 0,6 / 1 kV baja emisión humos 5x2

Total cantidades alzadas

0,015
0,015
1,020
15,00
15,00

EG313202

m

CONDUCTOR COBRE ES07Z1K 1,5

Cable con conductor de cobre de 750V de tensión asignada, con designación ES07-Z1K (AS +), Cca-s1b, de 1, a1, unipolar de sección 1,5
mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos,
colocado en tubo
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG313200
m
BGW31000
uno

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Conductor de cobre UNE ES07Z1K 1,5mm2
Ppaccessoris p / conduc.Cu ES07

Total cantidades alzadas

0,015
0,015
1,020
1,000
1.998,00
1.998,00

EG2DA70A

m

BANDEJA REJA 150x60 + SEPARADOR + SOPORTES c / 2

Subminsitre y colocación de bandeja metálica de rejilla de acero, con
separador, con ala de 60 mm, de 150 mm de ancho y montada superficialmente con soportes cada 2 metros. Se incluye material auxiliar
de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG2DA700
m
BGW2D000
uno

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Bandeja reixetaacer recobr.sintèt., Amp = 150mm
Ppaccessoris p / safat.met.

Total cantidades alzadas

0,091
0,050
1,000
1,000
18,00
18,00

EG2D250A

m

BANDEJA REJA 200x60 + SEPARADOR + SOPORTES c / 2

Subminsitre y colocación de bandeja metálica de rejilla de acero, con
separador, con ala de 60 mm, de 200 mm de ancho y montada superficialmente con soportes cada 2 metros. Se incluye material auxiliar
de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG2D2500
m
BGW2D000
uno

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Bandeja reixaacer, ala estánd., Amp = 200mm
Ppaccessoris p / safat.met.

Total cantidades alzadas

0,077
0,050
1,000
3,000
60,00
60,00

EG354778

m

CONDUCTOR COBRE RZ1-K 0.6/1KV 3X6mm2

Suministro y colocación de conductor de cobre de designación UNE
RZ1-K 0,6 / 1 kV, Cca-s1b, de 1, a1 con baja emisión humos, tripolar
de sección 3x6 mm2, colocado en tubo. Se incluye material auxiliar de
montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BGT65343
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
CONDUCTOR RZ1K 3X6MM2

Total cantidades alzadas

0,015
0,015
1,000
80,00
80,00
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CANTIDAD

C11.2.4

CUADROS Y SUBCUADROS

EG1AU001

uno CGBT

Suministro y colocación de armario metálico marca Schneider o equivalente con puerta y llave. Incluye suministro, montaje y conexionado, conteniendo en su interior todos los elementos de mando y protección descritos a continuación y en todo caso los definidos en el esquema unifilar para el CGBT. Como norma general se tendrán en
cuenta las siguientes premisas: Toda la aparamenta será Schneider
Los interruptores automáticos tendrán un PdC mínimo de 6 kA. Los
elementos reflejados los esquemas unifilares identificarán de acuerdo
a los mismos Las conexiones se efectuarán mediante terminales a presión Las salidas de los cableados a los receptores se efectuarán mediante bornas numeradas, Todos los conductores serán de colores homologados y correctamente numerado e identificados. El cuadro dispondrá de un espacio de reserva mínimo del 20% S ' identificarán
con etiquetas cada uno de los circuitos. Se incluye material auxiliar de
montaje.
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
TERINE01
uno cuadro eléctrico
Total cantidades alzadas

4,000
4,000
1,000
1,00
1,00

EGHA1HY

uno FOTOVOLTAICA

Suministro y colocación de cuadros de proteccion de fotovoltaica:
1ud cuadro SOLVER de protección DC para instalaciones fotovoltaicas de conexión
a red sin monitorización. Entradas independientes, salidas independientes.
Protección de 2 string con bases portafusibles y fusibles de 15A gPV
1000Vd
c en ambos polos. Con protector contrasobreTensiónes transitorias tipo 2 hasta 1000Vdc. Montado e
n caja ABB Mistral IP65 de 12 módulos. Entradas y salidas con prensaestopas M16. Completo, montado, cableado y rotulado. SOLVER
STC2IP CUADRO 2 STRING INDEP 1000V 15A C/PROT o equivalente
1 ud Cuadro Solver protección AC para inversor trifásico de 5kW /
7kW Residencial
. Caja de superficie ABB Mistral de dimensiones 250x430x154mm, con
puerta tr
ansparente y grado de protección IP65. Aparamenta Hager. Automático 4x16A co
n poder de corte 6KA. Diferencial 4x25 A/30mA clase A. Protector de
sobretensiones transitorias Tip
o 2 Cirprotec. Preparado para cable de entrada y salida de h asta
16mm2. Completo, montado, cableado sin bornas (entradas y salidas.
SOLVER CUADRO AC INVERSOR TRIF 5,5KW/7KW/8.5KW RESIDENCIAL o equivalente
Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BGH5TR4
U
BGHRT88
u
24 marzo 2021
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CANTIDAD

Total cantidades alzadas

1,00
1,00

C11.2.5

ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR

EH61232E

u

Luminarias EMERGENCIA 100lm

Suministro y colocación de luminaria de emergencia y señalización
con lámpara LED y 100 lúmenes, de 1 h de autonomía, como máximo,
montada enrasada en techo con marco de montaje. Se incluye material auxiliar de montaje Marca LLEDO 431011011002ABL mimética BASIC S SLIM IP22 1,2W 5.000K o equivalente.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BH612320
uno
BHW61000
uno

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Luminaria emergencia / senyal.175-300lúmens, auton <2
Ppaccessoris llum.emerg./senyal.

Total cantidades alzadas

0,150
0,150
1,000
1,000
8,00
8,00

EH612225

u

Lumino EMERGENCIA 220lm

Suministro y colocación de luminaria de emergencia y señalización
con lámpara LED y 220 lúmenes, de 1 h de autonomía, como máximo,
montada enrasada en techo con marco de montaje. Se incluye material auxiliar de montaje Marca LLEDO 220lm IP22 1h MCA-4310-M
LED permanente DIFUSOR OPALINA o equivalente.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BH61LED1
uno
BHW61000
uno

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
luminaria 220lm
Ppaccessoris llum.emerg./senyal.

Total cantidades alzadas

0,150
0,150
1,000
1,000
23,00
23,00

EHKD88J

u

MI LED 110.30

Suministro e instalación de Luminaria colgante o de superficie MI
110.30 DA B - MI-LED o equivalente con driver electrónico regulable
Dali o Push&Dimm para módulos led de 80W, 8938Lm, 3000K, CRI80.
. Acabado en blanco. Longitud 2811mm
Incluyendo accsorios para adosar a paret.La partida entiende completa, incluyendo suministro, acopio de material, instalacion, elementos y
accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con medios manuales, incluyendo elevación y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para rellenar el Control de Calidad de la obra de las partidas que lo requieran.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BGTHD776
U

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
MILED 110.30

Total cantidades alzadas

0,200
0,200
1,000
4,00
4,00
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EHKF66D

u

CANTIDAD

MI LED 40.30

Suministro e instalación de Luminaria colgante o de superficie MI
40.30 DA B - MI-LED o equivalente con driver electrónico regulable
Dali o Push&Dimm para módulos led de 32W, 3576Lm, 3000K, CRI80.
. Acabado en blanco. Longitud 1127mm
Incluyendo accsorios para adosar a paret.La partida entiende completa, incluyendo suministro, acopio de material, instalacion, elementos y
accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con medios manuales, incluyendo elevación y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para rellenar el Control de Calidad de la obra de las partidas que lo requieran.
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BGT5DGY
uno MI LED 40.30
Total cantidades alzadas

0,250
0,250
1,000
4,00
4,00

EHKG6GD

u

MI LED 121.30

Suministro e instalación de Luminaria colgante o de superficie MI
121.30 DA B - MI-LED o equivalente con driver electrónico regulable
Dali o Push&Dimm para módulos led de 88W, 9832Lm, 3000K, CRI80.
. Acabado en blanco. Longitud 3091mm
Incluyendo accsorios para adosar a paret.La partida entiende completa, incluyendo suministro, acopio de material, instalacion, elementos y
accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con medios manuales, incluyendo elevación y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para rellenar el Control de Calidad de la obra de las partidas que lo requieran.
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BGTHD77D
uno MI LED 121.30
Total cantidades alzadas

0,250
0,250
1,000
8,00
8,00

EHKGTS6

u

MI LED 95.30

Suministro e instalación de Luminaria colgante o de superficie MI
95.30 DA B - MI-LED o equivalente con driver electrónico regulable
Dali o Push&Dimm para módulos led de 72W, 8044Lm, 3000K, CRI80.
. Acabado en blanco. Longitud 2530mm
Incluyendo accsorios para adosar a paret.La partida entiende completa, incluyendo suministro, acopio de material, instalacion, elementos y
accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con medios manuales, incluyendo elevación y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para rellenar el Control de Calidad de la obra de las partidas que lo requieran.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
24 marzo 2021
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CANTIDAD
uno MI LED 95.30

Total cantidades alzadas

1,000
8,00
8,00

EHKG5TY6

u

ADA LED 20.30

Suministro e instalación de Aplique de pared ADA-LED o equivalente
con driver electrónico para módulos led de 16W, 1.800Lm, 3000K,
CRI80. Incluye tapas finales y elementos de fijación a pared. Acabado
en Blanco. Longitud 570mm
Incluyendo accsorios para adosar a paret.La partida entiende completa, incluyendo suministro, acopio de material, instalacion, elementos y
accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con medios manuales, incluyendo elevación y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para rellenar el Control de Calidad de la obra de las partidas que lo requieran.
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BGT6D5S
uno ADA LED 20.30
Total cantidades alzadas

0,250
0,250
1,000
4,00
4,00

EHKT5F4

u

PROYECTOR ACOL

Suministro e instalación de proyector orientable ACOL ESPECIAL o
equivalente , para techo pared, LED, 230V, 9.5W, CRI90. Dim
55x110mm
Incluyendo accsorios para adosar a paret.La partida entiende completa, incluyendo suministro, acopio de material, instalacion, elementos y
accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con medios manuales, incluyendo elevación y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para rellenar el Control de Calidad de la obra de las partidas que lo requieran.
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BGT5D9SS
uno PROYECTOR ACOL
Total cantidades alzadas

0,500
0,500
1,000
17,00
17,00

EHKTD66

u

MI LED 63.30

Suministro e instalación de Luminaria colgante o de superficie MI
63.30 DA B - MI-LED o equivalente con driver electrónico regulable
Dali o Push&Dimm para módulos led de 48W, 5663Lm, 3000K, CRI80.
. Acabado en blanco. Longitud 1688mm
Incluyendo accsorios para adosar a paret.La partida entiende completa, incluyendo suministro, acopio de material, instalacion, elementos y
accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con medios manuales, incluyendo elevación y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para rellenar el Control de Calidad de la obra de las partidas que lo requieran.
Descomposición:
24 marzo 2021
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Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BGHTD68S
uno MI LED 63.30

0,250
0,250
1,000

Total cantidades alzadas

14,00
14,00

EHKY665

u

PANTALLA PEL 50.40

Suministro e instalación de Pantalla estanca de superficie con cuerpo
PS y PC y difusor opal antideslumbramiento. Driver electrónico para
tecnología LED smd 2835 de 50W - 6.250lm - 4.000ºK - CRI>80. Protección IP65. Rango
de temperatura. -15ºC a +50ºC. Ángulo de apertura de 120º. Entrada
de corriente lateral. Dim. 1500x68x70 mm. PEL 50.40 B - o equivalente
Incluyendo accsorios para adosar a paret.La partida entiende completa, incluyendo suministro, acopio de material, instalacion, elementos y
accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con medios manuales, incluyendo elevación y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para rellenar el Control de Calidad de la obra de las partidas que lo requieran.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BGR77GY
u

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
PANTALLA PEL50.40

Total cantidades alzadas

0,500
0,500
1,000
4,00
4,00

EHK2547

u

MI LED 53.30

Suministro e instalación de Luminaria colgante o de superficie MI
53.30 DA B - MI-LED o equivalente con driver electrónico regulable
Dali o Push&Dimm para módulos led de 40W, 4470Lm, 3000K, CRI80.
. Acabado en blanco. Longitud 1408mm
Incluyendo accesorios para adosar a paret.La partida entiende completa, incluyendo suministro, acopio de material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos
y limpieza de la obra. Todo ello con medios manuales, incluyendo elevación y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de
laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios
para rellenar el Control de Calidad de la obra de las partidas que lo
requieran.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BGT6553
u

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
MI LED 53.30

Total cantidades alzadas

0,250
0,250
1,000
11,00
11,00
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EHK45877

u

CANTIDAD

MI LED 85.30

Suministro e instalación de Luminaria colgante o de superficie MI
85.30 DA B - MI-LED o equivalente con driver electrónico regulable
Dali o Push&Dimm para módulos led de 64W, 7151Lm, 3000K, CRI80.
. Acabado en blanco. Longitud 2249mm
Incluyendo accesorios para adosar a paret.La partida entiende completa, incluyendo suministro, acopio de material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos
y limpieza de la obra. Todo ello con medios manuales, incluyendo elevación y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de
laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios
para rellenar el Control de Calidad de la obra de las partidas que lo
requieran.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BGT5663
u

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
MI LED 85.30

Total cantidades alzadas

0,250
0,250
1,000
3,00
3,00

EHK86647

u

LLUMINARIA EXTERIOR

Suministro e instalacion de luminaria exterior LED bañador de suelo,
estanca IP65, encastada, asimetrica, con cuerpo de aluminio y difusor
opal. Tipo CRISTHER RIMA-M o equivalente.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
HT655387
u

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
LUMINARIA EXT. ENCAST

Total cantidades alzadas

0,250
0,250
1,000
15,00
15,00

EHK58447

u

LUMINARIA EXTERIOR BRAZO

Suministro e instalacion de luminaria exterior LED de pared, estanca
IP65, 30W, con cuerpo de acero galvanizado y cierre de crsital. Tipo
NOVATILU TOMSK o equivalente.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
HT6554776
u

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
LUMINARIA EXTR BRAZO

Total cantidades alzadas

0,250
0,250
1,000
2,00
2,00

C11.2.6

MECANISMOS Y EQUIPAMIENTO

EG638022

u

ENCHUFE (II + T) 16A

Suministro y colocación enchufe bipolar (II + T) de 16A marca BTICINO LIVINGLIGHT o equivalente , incluye caja para mecanismo, mecanismo, marco, tapa y accesorios de montaje. Completamente instalado.
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BG638022
uno Enchufe (II + t) 16A, precio alto, p / munt.superf.

0,170
0,183
1,000

Total cantidades alzadas

40,00
40,00

EG622041

u

INTERRUPTOR 10A

Suministro y colocación de interruptor de 10 A marca BTICINO LIVINGLIGHT o equivalente , incluye caja para mecanismo, mecanismo,
marco, tapa y accesorios de montaje. Completamente instalado.
Descomposición:
A012H000
h
24 marzo 2021
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Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BG622041
uno Interruptor simp.10A, económico, p / empotrar
Total cantidades alzadas

CANTIDAD
0,150
0,133
1,000
5,00
5,00

EQ8AU010

u

secamanos

Subminsitre y colocación de secamanos por aire caliente con sensor
electrónico de presencia, fabricado en material vitrificado, de potencia 1000 W, caudal 3,6 m3 / minuto y temperatura 61 ° C, instal.lat. Se
incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012M000
h Oficial 1ª montador
A013M000
h ayudante montador
BQ8AU010
uno Secamanos por aire caliente con sensor electrónico de presencia
Total cantidades alzadas

0,400
0,400
1,000
4,00
4,00

EGB14W51

u

BATERÍA CONDENSADORES 20 kVAs

Suministro y colocación de batería de condensadores trifásica de 400
V y frecuencia de 50 Hz, de 20 kVAr de potencia reactiva, de funcionamiento automático, con regulador de energía reactiva con pantalla
de cristal líquido para la visualización del estado de funcionamiento,
con condensadores autoprotegidos, contactores con resistencias de
preinserción y armario metálico con grado de proetecció IP-31, montada superficialmente. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BGB14W51
uno
BGWB1000
uno

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
Batería condensadores 400V 50Hz, 20kV, p / munt.superf.
Ppaccessoris p / bater.conden.

Total cantidades alzadas

0,550
0,550
1,000
1,000
1,00
1,00

EHT1B010

u

SENSOR DE LUZ

Suministro y colocación de sensor de luz para el mando automático
de la iluminación en función de la luminosidad, sensibilidad de 2 a
1000 lux, empotrado. Se incluye material auxiliar de montaje y conexionado. Marca E-CONTROLES modelo E-multisensor Autodim DALI
o equivalente
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BHT1B010
uno Sensor de luz
Total cantidades alzadas

0,200
0,200
1,000
8,00
8,00

EP53U001

u

TOMA MURAL RJ45

Suministro y colocación de toma mural RJ45 de 8 contactos, marca
BTICINO LIVINGLIGHT o equivalente con marco y tapa. Totalmente
montada. Se incluye material auxiliar de montaje y conexionado.
Descomposición:
A012M000
h Oficial 1ª montador
A013M000
h ayudante montador
BP53U001
uno conector RJ45
Total cantidades alzadas

0,150
0,150
1,000
10,00
10,00
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EG61U160

u

CANTIDAD

CAJAS CIMA 6 ELEMENTOS EMPOTRADA

Suministro y colocación de KIT CAJA BASES DE MURALES CIMA BOX
o equivalente de 3 módulos (6 elementos). Incluye los siguientes elementos: · Caja Bases de superficie de 3 módulos con marco · 2 bases
schuko Bases color blanco · 2 bases schuko Bases color verell · Una
placa Standrad con ventana y 2 conectores RJ45 · Cableado eléctrico
y de datos. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BG61QR60
uno Caja modular PVC-M1, blanco, 216x154x60mm, p / 6 mec.mod.

0,300
0,066
1,000

Total cantidades alzadas

18,00
18,00

EG64U010

u

PULSADOR DALI

Suministro y colocación de pulsador para montar empotrado, serie LIVINGLIGHT de BTICINO o equivalente , con mecanismo DALI, incluye
caja para mecanismo, mecanismo, marco, tapa y accesorios de montaje. Completamente instalado.
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BG64U010
uno pulsador DALI
Total cantidades alzadas

0,150
0,183
1,000
21,00
21,00

EGF6YE8

u

DETECTOR PRESENCIA

Suministro y colocación de detector de presencia ON / OFF para el
mando automático de la iluminación, empotrado. Se incluye material
auxiliar de montaje y conexionado. Marca E-CONTROLES modelo
E-detector AUTOONOFF o equivalente
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BGT5RE4
uno detector presencia
Total cantidades alzadas

0,120
0,120
1,000
6,00
6,00

EHTF655S

u

PROGRAMACION DALI

Conjunto de programación y puesta en marcha del sistema de domótica, incluyendo: - Programación específica de los controladores, automatismos y secuencias de funcionamiento. - Direccionamiento de los
equipos en la red, para permitir la comunicación entre ellos. - Realización de tests de puntos para comprobar el conexionado entre los
equipos de control y los controladores. - Generación del progama de
gestión de las alarmas para el control automático y optimizado del
sistema. - Integración de protocolos con su programación específica.
- Configuración de la pantalla táctil de control y monitorización, con
la generación del gráficos necesarios. - Trabajar de ingeniería para generación y entrega de la documentación necesaria con esquemas y
características del sistema. - Puesta en marcha, pruebas y demostraciones del sistema.
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

EGRT589

u

PANTALLA TACTIL 7 "

Pantalla táctil color 7'' con conexión IP mediante ethernet, con funciones de router BACnet. Incluyendo accesorios de montaje y material
auxiliar. Completamente instalado. Marca / modelo: E-CONTROLS o
equivalente.
Descomposición:
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CANTIDAD

Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BGF6TS54
uno PANTALLA TACTIL 7 "
Total cantidades alzadas

0,800
0,800
1,000
1,00
1,00

C11.2.7

INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA

EGE15121

u

MODULO FOTOVOLTAICO

Suministro y colocación de módulos fotovoltaicos GREENHEISS
GH-340 o equivalente con una potencia pico de 340Wp, con marco
de aluminio anodizado, protección con vidrio templado, caja de conexión precableado con conectores especiales, colocado con soporte
sobre tejado plano ? potencia Nominal Placa Solar (Pmax): 340Wp. ?
Tensión circuito abierto (VOC): 42 V. ? Corriente de cortocircuito
(ISC): 10.2A. ? Tensión en el punto de máxima potencia (Vmax): 34,7
V. ? Corriente en el punto de máxima potencia (Imax): 9:8 A. ? Eficiencia: 18.9%. ? Tolerancia de potencia: 0 / + 3%. ? Célula solar: Silicio
monocristalino . ? Nº de Células: 63. ? Tamaño: 1772X1016mm. ? Peso: 20 Kg. ? Vidrio: Alta transmisividad, texturizado y templado. ? Marco: Aluminio anodizado, toma de tierra.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BGE15121ERJ4 U
BGE558DD
U

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Módulo fotovoltaico monocristalino 340
estructura panel

Total cantidades alzadas

1,500
1,500
1,000
1,000
24,00
24,00

EG552232

u

INVERSOR

Suministro y colocación de Inversor fotovoltaico trifásico, KOSNER
PLENTICORE PLUS 7 o equivalente , con las siguientes características:
Potencia nominal: 7,0kW. Potencia máxima de entrada: 10,5kW. Número de entradas: 3.
Número MPPT: 3. Tensión MPPT máxima: 720V. Rango de tensión
MPPT (modo dos s
eguidores): 290-720V. Rango de tensión MPPT (modo tres seguidores): 195-720V. Corriente máxima de
entrada: 13A. Eficiencia: 97,2%. Tensión min. de entrada bat ería:
120V. Tensión máx. entrada batería: 500V. Corriente de carga/descarga máx. entrada batería: 13/13A. Grado de prote cción IP65. Dimensiones: 563*405*233mm. Peso: 21,6kg. Compat ible con conectores
MC4. Dispositivo de desconexión CC autón
omo electrónico integrado. Paquete de comunicación integrado con
opción de distintas interfaces de comunicación.
la partida se entiende con el equipo instal.lat y funcionando.
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BG552232
uno INVERSOR
Total cantidades alzadas

2,000
2,000
1,000
1,00
1,00

EG22H815

m

TUBO coarrugado DN25

Suministro y colocación de tubo flexible corrugado de PVC, de 25
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de
baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos,
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una
rigidez dieléctrica de 2000 V, montado en superficie. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
24 marzo 2021

53

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN EDIFICIO DUANA
CÓDIGO

RESUMEN
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG22H810
m

CANTIDAD
Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Tubo flexible corrugado PVC s / halógenos, DN = 25mmbaixa emisió

Total cantidades alzadas

0,016
0,020
1,020
156,00
156,00

EG313506

m

CONDUCTOR COBRE PVZZF 0,6 / 1 kV 1x4

Cable con conductor de cobre de 0,6 / 1 kV de tensión asignada, con
designación ZZ-F (AS), unipolar, de sección 1 x 4 mm2, con cubierta
del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG313500
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Conductor de cobre PVZZF 4MM

Total cantidades alzadas

0,023
0,023
1,020
200,00
200,00

EG2DF3D3

m

BANDEJA EXTERIOR 100X300

Bandeja metálica reja con cubierta de acero electrozincado, de altura
30 mm y ancho 100 mm, colocada sobre soportes horizontales con
elementos de apoyo
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG234F88
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
BANDEJA 100X300

Total cantidades alzadas

0,200
0,020
1,000
20,00
20,00

EGR55499

u

CONTROLADOR FOTOVOLTAICA

Controlador SMART ENERGY METER o equivalente
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BGE6T666
U

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
controlador FV

Total cantidades alzadas

2,000
2,000
1,000
1,00
1,00

C11.2.8

INSTALACION CONTROL ACCESOS

EMDG6D8

uno TARJETA CREDENCIAL
Total cantidades alzadas

25,00
25,00

EMDG65F

uno CERRADURA ELECTRICA

Suministro e instalacion de cerradura eléctrica a inalambrica para
puerta de vidrio, marca SALTO o equivalente.
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BGTR77S
uno CERRADURA ELECTRIC

0,230
0,223
1,000

Total cantidades alzadas

13,00
13,00

EMDG5D7

uno TERMINAL CONTROL HORARIOS

Suministro e instalacion de terminal de control de horarios, con panta
lla tactil, comunicacion Etehrnet, wifi, USB, marca FERMAX modelo
5294 o equivalente
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BGT5DI9
uno TERMINAL HORARIOS
Total cantidades alzadas

0,100
0,100
1,000
1,00
1,00
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EMDHD68

uno PROGRAMACION SISTEMA

CANTIDAD

Programacion del sistema de control de accesos y de control horario,
con aplicación de navegador web
Total cantidades alzadas

1,00
1,00
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C11.3

CAP. XX.III - CLIMATIZACION Y VENTILACION

VRV25488

u

CANTIDAD

Unidad exterior, VRV

Unidad exterior, VRV MITSUBISHI, PURY-P450YNWA.o equivalente
Potencia frigorifica 45kw, potencia frigorifica, 50kw. trifasica 400V,
consumo 13.48kw. Dimensiones 1240x1858x740mm. 293kg
Incluye elementos de elevacion y transporte. Bancadas y amortiguadores, conexiones eléctricas, frigoríficas y de desagüe. Unidad completamente conectada y funcionando
Descomposición:
A012G000
h Oficial 1ª calefactor
A013G000
h ayudante calefactor
BGHYT650
uno Unidad exterior, VRV PUHY-P450
Total cantidades alzadas

12,000
12,000
1,000
1,00
1,00

VRV26588

u

Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA PEFY20

Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, MITSUBISHI, modelo PEFY-M20VMA-A o equivalente con baja altura de empotramiento,
retorno de aire por la parte posterior o inferior. Potencia nominal frigorífica 2.2 kW y calorífica 2.5 kW. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1 / 4-1 / 2 pulgadas. Dimensiones de
250X700X732 mm (AnchoxFondoxAlto).
Incluye elementos de elevacion y transporte. SOportacions y amortiguadores, conexiones eléctricas, frigoríficas y de desagüe. Unidad
completamente conectada y funcionando
Descomposición:
A012G000
h Oficial 1ª calefactor
A013G000
h ayudante calefactor
BGTJDU77
uno Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA PEFY20
Total cantidades alzadas

2,500
2,500
1,000
5,00
5,00

RPI10FSN5E

u

Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, PEFY32

Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, MITSUBISHI, modelo PEFY-M32VMA-Ao equivalente con baja altura de empotramiento,
retorno de aire por la parte posterior o inferior. Potencia nominal frigorífica 3.6 kW y calorífica 4.0 kW. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1 / 4-1 / 2 pulgadas. Dimensiones de
250X700X732 mm (AnchoxFondoxAlto).
Incluye elementos de elevacion y transporte. SOportacions y amortiguadores, conexiones eléctricas, frigoríficas y de desagüe. Unidad
completamente conectada y funcionando
Descomposición:
A012G000
h Oficial 1ª calefactor
A013G000
h ayudante calefactor
BGHTKD7D
uno Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, PEFY32
Total cantidades alzadas

2,500
2,500
1,000
7,00
7,00
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RPI20FSN5E

u

CANTIDAD

Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, PEFY125

Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, MITSUBISHI, modelo PEFY-M125VMA-A o equivalente con baja altura de empotramiento, retorno de aire por la parte posterior o inferior. Potencia nominal
frigorífica 14 kW y calorífica 16 kW. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1 / 4-1 / 2 pulgadas. Dimensiones de
250X1400X732 mm (AnchoxFondoxAlto).
Incluye elementos de elevacion y transporte. Soportacions y amortiguadores, conexiones eléctricas, frigoríficas y de desagüe. Unidad
completamente conectada y funcionando
Descomposición:
A012G000
h Oficial 1ª calefactor
A013G000
h ayudante calefactor
BGHTF5DD
uno Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, PEFY125
Total cantidades alzadas

2,500
2,500
1,000
1,00
1,00

RPI30FSN5E

u

Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, PEFY80

Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, MITSUBISHI, modelo PEFY-M80VMA-A o equivalente con baja altura de empotramiento, retorno de aire por la parte posterior o inferior. Potencia nominal
frigorífica 9kW y calorífica 10 kW. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1 / 4-1 / 2 pulgadas. Dimensiones de
250X1100X732 mm (AnchoxFondoxAlto).
Incluye elementos de elevacion y transporte. Soportacions y amortiguadores, conexiones eléctricas, frigoríficas y de desagüe. Unidad
completamente conectada y funcionando
Descomposición:
A012G000
h Oficial 1ª calefactor
A013G000
h ayudante calefactor
BGHTDREE
uno Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, PEFY80
Total cantidades alzadas

2,500
2,500
1,000
1,00
1,00

PCARFP1E

u

Mando por cable multifunción

Mando por cable multifunción, modelo MITSUBISHI PAR-40MA o
equivalente . Completamente instalado
Descomposición:
A012G000
h Oficial 1ª calefactor
A013G000
h ayudante calefactor
BGTYH6T
uno Mando por cable multifunción

0,100
0,100
1,000

Total cantidades alzadas

14,00
14,00

E162XN3

u

Mando contro general

Suministro, instalacion y programacion de mando de control general
del sistema de climatizacion, MITSUBISHI AT-50B o equivalente , con
pantalla tactil, para hasta 50 grupos de control.
Descomposición:
A012G000
h Oficial 1ª calefactor
A013G000
h ayudante calefactor
BGTRJD6
uno Mando control general
Total cantidades alzadas

4,000
4,000
1,000
1,00
1,00

E102XN3

u

Controlador BC

Suministro e instalacion de controlador MITSUBISHI
CMB-01016V-JA1 o equivalente , con 16 salidas, incluyendo accesorios CMY, soportacions y conexiones
Descomposición:
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CANTIDAD

Descomposición:
A012G000
h Oficial 1ª calefactor
A013G000
h ayudante calefactor
BGTHYD6
uno Controlador BC
Total cantidades alzadas

1,100
1,100
1,000
1,00
1,00

EE51EE1A

m2 FORMACIÓN CONDUCTO FIBRA RECTANGULAR

Suministro y formación de conducto rectangular de lana de vidrio
UNE-EN 13162 de espesor 25 mm, resistencia térmica> = 0,75 m2K /
W, con recubrimiento exterior de papel kraft aluminio reforzado y recubrimiento interior de papel kraft aluminio reforzado, montado en
tierra técnico. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BE51EE10
m2
BEW5A000
uno

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
Conducto rect.LV, UNE-EN 13162, recobr.ext.paper kraft al.refor.
Soporte estándar p / conduc.rect.llana aislado., Precio sup.

Total cantidades alzadas

0,320
0,320
1,150
0,900
380,00
380,00

EE42R412

m

CONDUCTO CHAPA D125

Suministro y colocación de conducto liso circular de plancha de acero
galvanizado de 125 mm de diámetro (s / UNE_EN 1506), de espesor
0,5 mm y montado superficialmente, incluido las piezas especiales. Se
incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BE42R410
m
BEW44000
uno

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
Conducto liso circ.ac.galv.D = 125mm, G = 0.5mm
Soporte estándar p / conduc. circ.d = 125mm

Total cantidades alzadas

0,100
0,100
1,200
1,000
51,00
51,00

EE42TE20

m

CONDUCTO CHAPA D160

Suministro y colocación de conducto helicoidal circular de plancha de
acero galvanizado, de 150/160 mm de diámetro (s / UNE_EN 1506),
de espesor 0,5 mm y montado superficialmente. Se incluye material
auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BETERIN01
uno
BEW46000
uno

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de
Soporte estándar para conducto circular de 150 a 175 mm de diá

Total cantidades alzadas

0,100
0,100
1,000
1,000
82,00
82,00

EE427663

m2 CONDUCTO CHAPA D200

Suministro y colocación de conducto helicoidal circular de plancha de
acero galvanizado, de 200 mm de diámetro (s / UNE_EN 1506), de espesor 0,5 mm y montado superficialmente. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BEGT5543
M

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
conducto D200

Total cantidades alzadas

0,100
0,100
1,000
9,00
9,00

EE452577

m2 CONDUCTO CHAPA D300

Suministro y colocación de conducto helicoidal circular de plancha de
acero galvanizado, de 300 mm de diámetro (s / UNE_EN 1506), de espesor 0,5 mm y montado superficialmente. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
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Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BE547729
M

CANTIDAD
Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
conducto d300

Total cantidades alzadas

0,100
0,100
1,000
11,00
11,00

EE4225997

u

COMPUERTA REG D125

Suministro y colocación de compuerta de regulacion de caudal constante de baja presion MADEL SKP125 o similar . Se incluye material
auxiliar de montaje y colocación.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BE655388
U

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
compuerta regulacion d125

Total cantidades alzadas

0,100
0,100
1,000
9,00
9,00

EE4257789

u

COMPUERTA REG D150

Suministro y colocación de compuerta de regulacion de caudal constante de baja presion MADEL SKP160-210 o similar . Se incluye material auxiliar de montaje y colocación.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BE6T5487
U

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
compuerta reg d150

Total cantidades alzadas

0,100
0,100
1,000
2,00
2,00

EE4257994

u

COMPUERTA REG D200

Suministro y colocación de compuerta de regulacion de caudal constante de baja presion MADEL SKP200-350 o similar . Se incluye material auxiliar de montaje y colocación.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BET546884
u

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
compuerta reg d200

Total cantidades alzadas

0,150
0,150
1,000
2,00
2,00

EEK91107

u

BOCA EXTRACCION BWC125

Suministro y colocación de boca de extracción MADEL BWC 125 o similar para montaje se zonas de humedad. Se incluye material auxiliar
de montaje y colocación.
Descomposición:
A012G000
h Oficial 1ª calefactor
A013G000
h ayudante calefactor
BEK91100
uno Boca de extracción de 125mm de diámetro
Total cantidades alzadas

0,100
0,100
1,000
15,00
15,00

EEK5447

u

BOCA EXTRACCION BWC-150

Suministro y colocación de boca de extracción MADEL BWC 150 o similar para montaje se zonas de humedad. Se incluye material auxiliar
de montaje y colocación.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BE566487

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
boca extraccion d150

Total cantidades alzadas

0,100
0,100
1,000
2,00
2,00
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AMT400PL

u

CANTIDAD

REJA MADEL AMT-AN 200X150

Suministro y colocación de reja simple deflexión MADEL AMT-AN
200X150 o similar para impulsión o retorno, con aletas orientables,
paralelas a la mayor dimensión, fijación estándar y acabado a definir
por la DF. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
400150PL
U
A012G000
h
A013G000
h

R200X150
Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor

Total cantidades alzadas

1,000
0,150
0,150
1,00
1,00

BMC40075

u

REJA MADEL BMC 1000X75

Suministro y colocación de reja simple deflexión por conducto circular MADEL BMC 1000X75 o similar para impulsión o retorno, con aletas orientables, paralelas a la mayor dimensión, fijación estándar y
acabado a definir por la DF. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
40075
U
A0127000
h
A0137000
h

MADEL BMC 1000X75
Oficial 1ª colocador
Ayudante colocador

Total cantidades alzadas

1,000
0,150
0,150
5,00
5,00

AMT200150

u

REJA MADEL LMT-MISS 600X75

Suministro y colocación de reja lineal doble deflexión MADEL
LMT-MISS-DD-SP-CSS 600x75 o similar para impulsión o retorno, con
aletas orientables, paralelas a la mayor dimensión, fijación con mar de
montaje acabado a definir por la DF. Se incluye plenum de montaje
MADEL PLRX 600X75. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
200
uno reja 600x75
A0127000
h Oficial 1ª colocador
A0137000
h Ayudante colocador
Total cantidades alzadas

1,000
0,120
0,120
2,00
2,00

DMT200100

u

REJA MADEL EMT-AR 1000X300

Suministro y colocación de reja simple deflexión MADEL EMT-AR
1000x300 o equivalente para impulsión o retorno, con aletas orientables, paralelas a la menor dimensión, fijación estándar y acabado a
definir por la DF. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A0127000
h
A0137000
h
DMT200
U

Oficial 1ª colocador
Ayudante colocador
EMT AR 1000X300

Total cantidades alzadas

0,100
0,100
1,000
1,00
1,00

AMT600400

u

REJA MADEL EMT-AR 700X150

Suministro y colocación de reja simple deflexión MADEL EMT-AR
7000x150 0 o equivalente para impulsión o retorno, con aletas fijas
paralelas a la menor dimensión, fijación estándar y acabado a definir
por la DF. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A0127000
h
A0137000
h
AMT6004
U

Oficial 1ª colocador
Ayudante colocador
EMT 700x150

Total cantidades alzadas

0,100
0,100
1,000
1,00
1,00
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LMT800150

u

CANTIDAD

REJA MADEL LMT-MISS 1000x75

Suministro y colocación de reja lineal doble deflexión MADEL
LMT-MISS-DD-SP-CSS 1000x75 o similar para impulsión o retorno,
con aletas orientables, paralelas a la mayor dimensión, fijación con
mar de montaje acabado a definir por la DF. Se incluye plenum de
montaje MADEL PLRX 1000x75 así como material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BGTR5YTR
U

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
REJA LMT MISS 1000X75

Total cantidades alzadas

0,300
0,300
1,000
13,00
13,00

LMT500X400

u

REJA MADEL LMT-MISS 400X200

Suministro y colocación de reja lineal doble deflexión MADEL
LMT-MISS-DD-SP-CSS 400x200 o similar para impulsión o retorno,
con aletas orientables, paralelas a la mayor dimensión, fijación con
mar de montaje acabado a definir por la DF. Se incluye plenum de
montaje MADEL PLRX 400X200 así como material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BGTR54EE
U

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
REJA LMT MISS 400X200

Total cantidades alzadas

0,400
0,400
1,000
4,00
4,00

LMT300X400

u

REJA MADEL LMT-DD 300x300

Suministro y colocación de reja lineal doblede flexión MADEL
LMT-DD-SP-CM 300x300 o equivalente para impulsión o retorno, con
aletas orientables, paralelas a la mayor dimensión, fijación con mar de
montaje acabado a definir por la DF. Se incluye plenum de montaje
MADEL PLRX 400x300 así como material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BGTR65RF
U

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
REJA LMT 300x300

Total cantidades alzadas

0,250
0,250
1,000
1,00
1,00

LMT800X125

u

REJA MADEL LMT-MISS 400X75

Suministro y colocación de reja lineal doble deflexión MADEL
LMT-MISS-DD-SP-CSS 400x75 o similar para impulsión o retorno, con
aletas orientables, paralelas a la mayor dimensión, fijación con mar de
montaje acabado a definir por la DF. Se incluye plenum de montaje
MADEL PLRX 400X75 así como material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BGTJUY77
U

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
REJA LMT MISS 400X75

Total cantidades alzadas

0,350
0,350
1,000
1,00
1,00

DCN315

u

DIFUSOR CIRCULAR D315

Suministro y colocación de difusor circular de conos fijos MADEL
DCN + R3E + PMN D315 o similar para impulsión, fijación con puente de montaje y con regulador de caudal tipo papallona.Acabat a definir por la DF. Se incluye plenum de montaje PLDN así como material
auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BGT76Y55
U
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Total cantidades alzadas

13,00
13,00

EEM22DE4

u

CAJA VENTILACION SODECA NEOSILENT

Suministro y colocación de ventilador CAJA VENTILACION SODECA
NEOSILENT125 o equivalente . Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BGT54RE9
U

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
EXTRACTOR 250M3 / H

Total cantidades alzadas

0,250
0,250
1,000
2,00
2,00

EEM22E1H

u

RECUPERADOR DE CALOR

Suministro y colocación Recuperador de calor KOSNER serie KRC-6HE
o equivalente CON CONTROL ELECTRONICO AVANZADO de flujos
paralelos a contracorriente d e alta eficiencia con bypass total de
accionamiento motorizado y recuperación de calor compacta en configuración horizontal. Revestimiento exterior de chapa acero pintada
con tratamiento intemperie e interior de chapa de acero galvanizado
con aislamiento de lana mineral de 42 kg/m3 de densidad. Versión
equipada con control avanzado KRC-CAV capaz de mantener la presión y caudal constante durante su funcionamiento. Alarma de filtros
sucios por presostatos diferenciales de aire electrónicos. Control proporcional de ventiladores electrónicos PLUG FAN con señal de control 0-10V CC cumpliendo normativa ErP 2016 con posibilidad de
ajuste de velocidad manual o de forma automática mediante centralita desplazable al interior de la instalación o fija en la máquina. Sistema avanzado con microcontrolador programable que consigue adaptarse a las particularidades deseadas por el cliente. Posee memoria no
volátil EEPROM de conexión mediante bus I2C para guardar automáticamente tanto el estado como los parámetros de funcionamiento en
caso de fallo de alimentación. Dispone de microinterruptores para
configurar polaridad de entradas abierto/cerrado de térmicos de ventilador y tensión de alimentación de transductores de presión impulsión/extracción o sonda de calidad de aire. Marcha/paro de ventiladores con opción de controlarlo por sonda de presi ón diferencial. Control todo/nada de compuerta de bypass.
Filtros F7+F9 incluidos.
Tejadillo de proteccion intemperia incluido
Sonda de calidad de aire y controlador de sonda, incluido
íSe incluye pequeño material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h Oficial 1ª calefactor
A013G000
h ayudante calefactor
BEMX459Q
uno recuperador calor
Total cantidades alzadas

5,000
5,000
1,000
1,00
1,00

EG372202

m

CONDUCTOR COBRE PARA CONTROL 2x1.5 PANTALLA

Suministro y colocación de conductor de cobre paralelo separable flexible, de 250 V de tensión nominal, bipolar de sección 2x1,5 mm2,
con pantalla y montado bajo tubo. Se incluye material auxiliar de
montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG372200
m
BGW37000
uno
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Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Conductor de cobre paralelo separable flexible, bipolar de secc
Ppaccessoris p / conduc.Cu.para.sep.flex.250V
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0,018
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Total cantidades alzadas

250,00
250,00

EG22H715

m

TUBO coarrugado DN20

Suministro y colocación de tubo flexible corrugado de PVC sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de
la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni
corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de
320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado en superficie. Se
incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG22H710
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Tubo flexible corrugado PVC s / halógenos, DN = 20mmbaixa emisió

Total cantidades alzadas

0,016
0,020
1,020
250,00
250,00

EF5A42B1

m

TUBO FRIGORIFICO DE COBRE 3/8 ''

Suministro y col·locció de Tubo de cobre R220 (recocido) 3/8 "de diámetro nominal y de espesor 0,8 mm, según norma UNE-EN 12735-1,
soldado por capilaridad con soldadura fuerte (T> 450ºC) con grado
de dificultad medio y colocado bajo canal para fluidos y sujetado con
el sistema de grapas de la canal
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
B0A71300
uno
BF5A4200
m
BFW5A4B0
uno
BFY5A4B0
uno

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Abrazadera metálica., D / int. = 10mm
Tubo cobre semid.D = 3/8 '', G = 0,76mm
Accesorio p / tubo Cu frigorífico, D = 3/8 '', p / soldar capila
Pp.elem.munt.p / tubo Cu frigorífico, D = 3/8 '', p / soldar cap

Total cantidades alzadas

0,080
0,080
0,560
1,020
0,150
0,300
15,00
15,00

EF5A62B1

m

TUBO FRIGORIFICO DE COBRE 5/8 ''

Suministro y colocación de Tubo de cobre R220 (recocido) 5/8 "de
diámetro nominal y de espesor 0,8 mm, según norma UNE-EN
12735-1, soldado por capilaridad con soldadura fuerte (T> 450ºC)
con grado de dificultad medio y colocado bajo canal para fluidos y
sujetado con el sistema de grapas de la canal
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
B0A71600
uno
BF5A6200
m
BFW5A6B0
uno
BFY5A6B0
uno

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Abrazadera metálica., D / int. = 16mm
Tubo cobre semid.D = 5/8 '', G = 0,76mm
Accesorio p / tubo Cu frigorífico, D = 5/8 '', p / soldar capila
Pp.elem.munt.p / tubo Cu frigorífico, D = 5/8 '', p / soldar cap

Total cantidades alzadas

0,100
0,100
0,400
1,020
0,150
0,300
15,00
15,00

EF5A5487

m

TUBO FRIGORIFICO DE COBRE 1/2 ''

Suministro y col·locció de Tubo de cobre R220 (recocido) 1/2 "de diámetro nominal y de espesor 0,8 mm, según norma UNE-EN 12735-1,
soldado por capilaridad con soldadura fuerte (T> 450ºC) con grado
de dificultad medio y colocado bajo canal para fluidos y sujetado con
el sistema de grapas de la canal
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BF5SDFF6
M

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Tubo cobre 1/2 "

Total cantidades alzadas

0,080
0,080
1,000
151,00
151,00
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EF5A6643

m

CANTIDAD

TUBO FRIGORIFICO DE COBRE 1/4 ''

Suministro y col·locció de Tubo de cobre R220 (recocido) 1/4 "de diámetro nominal y de espesor 0,76 mm, según norma UNE-EN
12735-1, soldado por capilaridad con soldadura fuerte (T> 450ºC)
con grado de dificultad medio y colocado bajo canal para fluidos y
sujetado con el sistema de grapas de la canal
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BF5GTR55
m

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Tubo cobre 1/4 "

Total cantidades alzadas

0,080
0,080
1,000
151,00
151,00

EFQ37886

m

AISLAMIENTO ESPUMA 1/4 '' POR FLUIDO FRÍO

Suministro e instalacion de Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de diámetro 1 / 4'', de 9 mm de espesor, se incluyen accesorios
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BF5G553F
m

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Aislamiento térmico de espuma elastomérica 1/4 "

Total cantidades alzadas

0,120
0,120
1,000
151,00
151,00

EFQ37R55

m

AISLAMIENTO ESPUMA 5/8 "POR FLUIDO FRÍO

Suministro e instalacion de Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de diámetro 5 / 8'', de 9 mm de espesor, se incluyen accesorios.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BGF5665R
m

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Aislamiento térmico de espuma elastomérica 5/8 "

Total cantidades alzadas

0,120
0,120
1,000
15,00
15,00

EFQ37343

m

AISLAMIENTO ESPUMA 3/8 '' POR FLUIDO FRÍO

Suministro y colocación de aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 3 / 8'' de diámetro, de 9 mm de
espesor y colocado superficialmente. Se incluye material auxiliar de
montaje.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BFQ37340
m
BFYQ3734
uno

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Aislamiento térmico escum.elastom.p / canon.fredes 3 / 8'', g =
Pp.elem.munt.p / aïll.tèrm.canon.fred.escum.elastoms., 3 / 8'',

Total cantidades alzadas

0,115
0,115
1,020
1,500
15,00
15,00

EFQ37443

m

AISLAMIENTO ESPUMA 1/2 '' POR FLUIDO FRÍO

Suministro y colocación de aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 1 / 2'' de diámetro, de 9 mm de
espesor y colocado superficialmente. Se incluye material auxiliar de
montaje.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BFQ37440
m
BFYQ3744
uno

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Aislamiento térmico escum.elastom.p / canon.fredes 1 / 2'', g =
Pp.elem.munt.p / aïll.tèrm.canon.fred.escum.elastoms., 1 / 2'',

Total cantidades alzadas

0,120
0,120
1,020
1,500
151,00
151,00
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EG22K915

m

CANTIDAD

FLEXO coarrugado NO propagadores de la llama D 16 a 32

Suministro y colocación de tubo flexible corrugado de polipropileno,
de 16 a 32 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 750
N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado en superficie. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG22K910
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Tubo flexible corrugado polipropileno, DN = 32mm, impacto = 2J,

Total cantidades alzadas

0,016
0,020
1,020
200,00
200,00

EF5ATR68

m

TUBO FRIGORIFICO DE COBRE 1 1/8"

Suministro y col·locció de Tubo de cobre R220 (recocido) 1 1/8 "de
diámetro nominal y de espesor 0,8 mm, según norma UNE-EN
12735-1, soldado por capilaridad con soldadura fuerte (T> 450ºC)
con grado de dificultad medio y colocado bajo canal para fluidos y
sujetado con el sistema de grapas de la canal
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BGT657798
m

Oficial 1ª montador
ayudante montador
tubo cobre recocido 1 1/8"con accesorios

Total cantidades alzadas

0,150
0,150
1,000
14,00
14,00

EF5A7699

m

TUBO FRIGORIFICO DE COBRE 7/8 "

Suministro y col·locció de Tubo de cobre R220 (recocido) 7/8 "de diámetro nominal y de espesor 0,8 mm, según norma UNE-EN 12735-1,
soldado por capilaridad con soldadura fuerte (T> 450ºC) con grado
de dificultad medio y colocado bajo canal para fluidos y sujetado con
el sistema de grapas de la canal
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BGHTR677
m

Oficial 1ª montador
ayudante montador
tubo cobre recocido 7/8 "con accesorios

Total cantidades alzadas

0,080
0,080
1,000
14,00
14,00

EFQ38758

m

AISLAMIENTO ESPUMA 1 "POR FLUIDO FRÍO

Suministro y colocación de aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 1'' de diámetro, de 9 mm de espesor y colocado superficialmente. Se incluye material auxiliar de
montajes
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BGRT6547
m

Oficial 1ª montador
ayudante montador
aislamiento termico 9mm 1 "

Total cantidades alzadas

0,050
0,050
1,000
14,00
14,00

EFQ38477

m

AISLAMIENTO ESPUMA 7/8 "POR FLUIDO FRÍO

Suministro y colocación de aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 7 / 8'' de diámetro, de 9 mm de
espesor y colocado superficialmente. Se incluye material auxiliar de
montajes
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BGHTR557
m

Oficial 1ª montador
ayudante montador
aislamiento termico 9mm 7/8 "

Total cantidades alzadas

0,120
0,120
1,000
14,00
14,00
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EGR65409

m

CANTIDAD

CABLE BUS 2X1

Suministro y instalacion de cable OFC paralelo de 2 conductores con
doble aislamiento plano, de 1mm2 de sección, bajo tubo
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BGFT6843
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
cable bus 2x1mm2

Total cantidades alzadas

0,020
0,020
1,000
200,00
200,00

EFQ25487

m2 AISLAMIENTO TUBO CIRCULAR

Suministro e instalacion de manta de aislamiento en fibra de vidrio
aluminizada, de 25mm de espesor, para tubos circulares de aportacion y extraccion de aire de ventilacion de estancias climatizadas, incluyendo cinta adhesiva y perqueño material
Descomposición:
A012M000
h Oficial 1ª montador
A013M000
h ayudante montador
BGTR5578
M2 AISLAMIENTO TUBO CIRCULAR

0,150
0,150
1,000

Total cantidades alzadas

40,00
40,00
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C11.4

CAP. XX.IV - INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

C11.4.1

EXTINTORES

EM31261J

uno EXTINTOR 6Kg

Suministro y colocación de extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a pared. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BM312611
uno
BMY31000
uno

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Extintor polvo seco poliv., 6kg, presión incorpo.pintat
Ppelements especiales p / extinto.

Total cantidades alzadas

0,200
0,200
1,000
1,000
6,00
6,00

EM31341J

uno EXTINTOR MANUAL CO2 de 3.5 kg

Suministro y colocación de extintor manual de dióxido de carbono,
de carga 3,5 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a pared. Se incluye soportes y material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BM313411
uno
BMY31000
uno

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Extintor CO2,3,5kg, presión incorpo.pintat
Ppelements especiales p / extinto.

Total cantidades alzadas

0,200
0,200
1,000
1,000
1,00
1,00

C11.4.2

senyalítica evacuación

EMDBU005

uno PLACA SEÑALIZACIÓN 210x297

Subminsitre y colocación de placa de señalización interior para indicación de medios contra incendios, de 210 x 297 mm, con pintura fotoluminiscente según normas UNE y DIN, fijada mecánicamente. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012M000
h Oficial 1ª montador
A013M000
h ayudante montador
BMDBU005
uno Placa señal. medidas Salvo. + vías evac., 210x297mm, pintura fot

0,150
0,150
1,000

Total cantidades alzadas

15,00
15,00
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C11.5

CAP. XX.V - INSTALACION DE FONTANERIA

C11.05.01

m

TUBERIA PP-R SERIE 3.2 Ø20mm

Suministro e instalación de tubería de Polipropileno Copolímero
(PP-R) de la SERIE 3.2 fabricada según UNE EN ISO 15874, de la marca Acuatecnic o similar aprobado por la dirección facultativa, de diámetro nominal 20 mm y 2,8 mm de espesor, para instalaciones interiores de suministro de agua fría y caliente, sin protección superficial,
con p.p. de accesorios y piezas especiales igualmente en Polipropileno Copolímero (PP-R).
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de pequerño material
auxiliar y piezas tales como codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, colectores, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servicio.
La partida se entiende completa, incluyendo suministro, acopio de
material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con
medios manuales, incluyendo elevacion y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para cumplimentar el Control de
Calidad de la obra de las partidas que lo requieran . Incluira la realizacion de los planos AS BUILT.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BFCF4553
M

Oficial 1ª montador
ayudante montador
TUBO PR20

Total cantidades alzadas

0,050
0,050
1,000
26,00
26,00

C11.05.03

m

TUBO CORRUGADO DN25

Suministro y montaje de tubo flexible corrugado de poliolefina ignífugada (libre de halógenos), no emisor de gases tóxicos, de diámetro
exterior 25mm. Incluso parte proporcional de cajas de derivación y accesorios necesarios para su correcta instalación desde bandeja hasta
receptor. Totalmente montado y colocado sin cablear.
La partida se entiende completa, incluyendo suministro, acopio de
material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con
medios manuales, incluyendo elevacion y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para cumplimentar el Control de
Calidad de la obra de las partidas que lo requieran . Incluira la realizacion de los planos AS BUILT.

Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BF748990
M

Oficial 1ª montador
ayudante montador
TUBO CORR D25

Total cantidades alzadas

0,050
0,050
1,000
28,00
28,00
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C11.05.04

ud LLAVE DE ESFERA DE REGULACIÓN OCULTA 3/4" 20mm

Suministro e instalación de llave de corte por esfera, de regulación
oculta de 3/4" (20 mm.) de diámetro, para corte de agua fria o caliente en locales humedos, totalmente instalada, incluso aislamiento similar al de la tuberia en que está montada. Con p.p. de piezas especiales, accesorios, pequeño material auxiliar, transporte y montaje.
La partida se entiende completa, incluyendo suministro, acopio de
material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con
medios manuales, incluyendo elevacion y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para cumplimentar el Control de
Calidad de la obra de las partidas que lo requieran . Incluira la realizacion de los planos AS BUILT.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BF7399309
U

Oficial 1ª montador
ayudante montador
LLAVE ESF 3/4

Total cantidades alzadas

0,150
0,150
1,000
6,00
6,00

C11.05.05

ud LLAVE DE ESCUADRA 1/2"

Suministro e instalación de llave de escuadra, corte por esfera, de regulación oculta de 1/2" (20 mm.) de diámetro, para corte de agua fria
o caliente en laparatos sanitarios, totalmente instalada. Con p.p. de
piezas especiales, accesorios, pequeño material auxiliar, transporte y
montaje.

La partida se entiende completa, incluyendo suministro, acopio de
material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con
medios manuales, incluyendo elevacion y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para cumplimentar el Control de
Calidad de la obra de las partidas que lo requieran . Incluira la realizacion de los planos AS BUILT.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BF8846555
U

Oficial 1ª montador
ayudante montador
LLAVE ESCUADRA 1/2

Total cantidades alzadas

0,150
0,150
1,000
14,00
14,00
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C11.05.06

ud MANGUITO 30CMS

Suministro y colocación de manguito flexible con malla de acero, conexion roscada 1/2" de diámetro, para aparatos sanitarios, de 30cms
de longitud, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
La partida se entiende completa, incluyendo suministro, acopio de
material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con
medios manuales, incluyendo elevacion y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para cumplimentar el Control de
Calidad de la obra de las partidas que lo requieran . Incluira la realizacion de los planos AS BUILT.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BF853554
U

Oficial 1ª montador
ayudante montador
MANGUITO 30CM

Total cantidades alzadas

0,050
0,050
1,000
14,00
14,00

C11.05.07

ud REDUCTOR DE PRESION

Suministro y montaje de reductor de presion para aparato sanitario,
de 1/2", contsruccion en laton cromado. PN25. regulabre de 1 a
5,5bar. Marca GENEBRE modelo 3318o equivalente
La partida se entiende completa, incluyendo suministro, acopio de
material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con
medios manuales, incluyendo elevacion y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para cumplimentar el Control de
Calidad de la obra de las partidas que lo requieran . Incluira la realizacion de los planos AS BUILT.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BF7645566
u

Oficial 1ª montador
ayudante montador
reductor presion

Total cantidades alzadas

0,100
0,100
1,000
14,00
14,00

C11.05.08

m

AISLAMIENTO PARA TUBERIA AC D=20; e=15 mm.

Suministro y colocación de Aislamiento para tubería de 20 mediante
coquilla elastomérica flexible clase BL-s3,b0 , de espesor mínimo 15
mm., para tubería de agua caliente. Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones y reducciones, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio.
La partida se entiende completa, incluyendo suministro, acopio de
material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con
medios manuales, incluyendo elevacion y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para cumplimentar el Control de
Calidad de la obra de las partidas que lo requieran . Incluira la realizacion de los planos AS BUILT.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
24 marzo 2021
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CANTIDAD
m

ailamiento 15mm

Total cantidades alzadas

1,000
13,00
13,00

C11.05.09

u

TERMO 50L

Suministro e instalacion de termo electrico de 50L, mural, vertical, instalado
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BF764558
U

Oficial 1ª montador
ayudante montador
TERMO 50L

Total cantidades alzadas

2,000
2,000
1,000
2,00
2,00
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C11.6

CAP. XX.VI - INSTALACION DE SANEAMIENTO Y RIEGO

12.01.01

m

TUBO PPR 110 INSONO

Suministro y colocacion de desagüe con tubo de PPR insonorizado,
de DN 110 mm, hasta bajante, caja o albañal
La partida se entiende completa, incluyendo suministro, acopio de
material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con
medios manuales, incluyendo elevacion y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para cumplimentar el Control de
Calidad de la obra de las partidas que lo requieran . Incluira la realizacion de los planos AS BUILT.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
HTTR544W
m

Oficial 1ª montador
ayudante montador
tuberia PP-110

Total cantidades alzadas

0,120
0,120
1,000
15,00
15,00

12.01.02

m

TUBO PR40 INSONO

Suministro y colocacion de desagüe con tubo de PPR insonorizado,
de DN 40mm, hasta bajante, caja o albañal
La partida se entiende completa, incluyendo suministro, acopio de
material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con
medios manuales, incluyendo elevacion y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para cumplimentar el Control de
Calidad de la obra de las partidas que lo requieran . Incluira la realizacion de los planos AS BUILT.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
HGTR556W
u

Oficial 1ª montador
ayudante montador
tubo ppr dn40

Total cantidades alzadas

0,100
0,100
1,000
15,00
15,00

12.01.03

m

AISLAMIENTO TUBOS

Suministro y colocacion de aislamiento acústico para bajantes hasta
110 mm de diámetro, con banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de
espesor, incluyendo la parte proporcional de refuerzo de piezas especiales, con grado de dificultad bajo, colocado adherido superficialmente
La partida se entiende completa, incluyendo suministro, acopio de
material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con
medios manuales, incluyendo elevacion y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para cumplimentar el Control de
Calidad de la obra de las partidas que lo requieran . Incluira la realizacion de los planos AS BUILT.
Descomposición:
A012M000
h Oficial 1ª montador
A013M000
h ayudante montador
HGTR5534
m2 aislamiento tubo

24 marzo 2021
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Total cantidades alzadas

30,00
30,00

12.01.45

m

TUBO PPR75 INSONO

Suministro y colocacion de desagüe con tubo de PPR insonorizado,
de DN 75mm, hasta bajante, caja o albañal
La partida se entiende completa, incluyendo suministro, acopio de
material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con
medios manuales, incluyendo elevacion y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para cumplimentar el Control de
Calidad de la obra de las partidas que lo requieran . Incluira la realizacion de los planos AS BUILT.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BF653866
m

Oficial 1ª montador
ayudante montador
tubo ppr75 ins

Total cantidades alzadas

0,100
0,100
1,000
15,00
15,00

24 marzo 2021
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C13

CAP. XIII - EQUIPAMENT BANYS

C13 01

u

LAVABO MURAL COLOCADO

Lavabo mural de porcelana esmaltada, angular, de lado < 38 cm, de
color blanco y precio medio, colocado con soportes murales
Descomposición:
1301.le1
h Oficial 1a fontanero
1301.le2
h Ayudante fontanero
1301.le3
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
1301.le4
u Lavabo mural de porcelana esmaltada, angular, de lado < 38 cm, de
color blanco y precio medio
1301.le5
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,300
0,075
0,025
1,000
0,025
4,00
4,00

C13 02

u

INODORO COLOCADO

Inodoro de porcelana esmaltada, de salida horizontal, con asiento y
tapa, de color blanco, precio medio, colocado sobre el pavimento y
conectado a la red de evacuación
Descomposición:
1302.me1
h Oficial 1a fontanero
1302.me2
h Ayudante fontanero
1302.me3
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
1302.me4
u Inodoro para colocar sobre el pavimento de porcelana esmaltada, de
salida horizontal, con asiento y tapa, color blanco y precio
1302.me5
kg Pasta para sellar el enlace de inodoros, vertederos y placas turcas
1302.me6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

1,000
0,250
0,012
1,000
0,245
0,025
4,00
4,00

C13 03

u

CISTERNA PORCELANA COLOCADA

Cisterna de porcelana esmaltada, de color blanco, precio alto, colocada con fijaciones murales
Descomposición:
1303.ne1
1303.ne2
1303.ne3
1303.ne4
1303.ne5

Oficial 1a fontanero
Ayudante fontanero
Taco de nylon de 5 mm de diámetro, como máximo, con tornillo
Cisterna de porcelana esmaltada, de color blanco, precio alto, con
fijaciones murales
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,450
0,112
2,000
1,000
0,025
4,00
4,00

C13 04

u

FREGADERO OFFICE

Fregadero de plancha de acero inoxidable con un seno circular, hasta
50 cm de largo, acabado brillante, precio medio, empotrado en la encimera
Descomposición:
1304.ñe1
h Oficial 1a fontanero
1304.ñe2
h Ayudante fontanero
1304.ñe3
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
1304.ñe4
u Fregadero de plancha de acero inoxidable con un seno circular, de D 50
cm, como máximo, acabado brillante, precio medio, para em
1304.ñe5
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

0,300
0,075
0,025
1,000
0,025
1,00
1,00

C13 05

u

VERTEDERO PORCELANA COLOCADO

Vertedero de porcelana esmaltada con alimentación integrada, de color blanco, precio alto, colocado sobre el pavimento y conectado a la
red de evacuación
Descomposición:
1305.oe1
h
1305.oe2
h
24 marzo 2021
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1305.oe4
1305.oe5
1305.oe6

CANTIDAD
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
u Vertedero de porcelana esmaltada con alimentación integrada, de color
blanco, precio alto, con fijaciones
kg Pasta para sellar el enlace de inodoros, vertederos y placas turcas
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

17,210
61,780
5,800
14,825
1,00
1,00

C13 06

u

GRIFERIA MONOMANDO LAVABO

Grifo monomando para lavabo, montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio medio, con dos
entradas de manguitos
Descomposición:
1306.pe1
h
1306.pe2
h
1306.pe3
u
1306.pe4

%

Oficial 1a fontanero
Ayudante fontanero
Grifo monomando para lavabo, para montar superficialmente sobre
encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio medio, co
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,600
0,150
1,000
0,015
4,00
4,00

C13 07

u

GRIFO MONOMANDO FREGADERO

Grifo monomando para fregadero, montado superficialmente, de acero inoxidable precio medio, con caño giratorio de fundición, con dos
entradas de manguitos
Descomposición:
1307.qe1
h
1307.qe2
h
1307.qe3
u

1307.qe4

%

Oficial 1a fontanero
Ayudante fontanero
Grifo de clase monomando para fregadero, para montar
superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de acero inoxidable
pr
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,600
0,150
1,000

0,015
1,00
1,00

C13 08

u

GRIFO LAVADEROS

Grifo sencilla para lavaderos, mural, montado superficialmente, de latón cromado, precio medio, con entrada de 1/2"
Descomposición:
1308.re1
h
1308.re2
h
1308.re3
u
1308.re4

%

Oficial 1a fontanero
Ayudante fontanero
Grifo sencilla para lavaderos, mural, para montar superficialmente, de
latón cromado, precio medio, con entrada de 1/2"
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,300
0,075
1,000
0,015
1,00
1,00

C13 09

u

BARRA MURAL FIJA ASEO ADAPTADO

Barra mural recta para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35
mm de d, de tubo de aluminio recubierto de nilón, colocado con fijaciones mecánicas
Descomposición:
1309.se2
h
1309.se3
u
1309.se4

%

Oficial 1a colocador
Barra mural recta para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm
de d, de tubo de aluminio recubierto de nylón
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,250
1,000
0,015
2,00
2,00

C13 10

u

BARRA MURAL BOBLE ABATIBLE ASEO ADAPTADO

Barra mural doble abatible para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de aluminio recubierto de nilón, colocada
con fijaciones mecánicas
Descomposición:
1310.te1
h

24 marzo 2021
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1310.te2

u

1310.te3

%

Barra mural doble abatible para baño adaptado, de 800 mm de longitud
y 35 mm de d, de tubo de aluminio recubierto de nylón
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

1,000
0,015
1,00
1,00

C13 11

u

PORTAROLLOS S/TAPA MEDICLINICS O EQUIVALENTE

suministro y colocación de portarrollos sin tapa en acero inoxidable
aisi 304 satinado marca mediclinics modelo ai0070cs. totalmente instalado y teminado.
Total cantidades alzadas

4,00
4,00

C13 12

u

DISPENSADOR TOALLAS PAPEL MEDICLINICS O EQUIVALENTE

suministro y colocación de dispensador de toallas zig-zag papel en
acero inoxidable aisi 304 satinado marca mediclincs modelo dt106cs.
totalmente instalado y teminado.
Total cantidades alzadas

4,00
4,00

24 marzo 2021
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C15

CAP. XV - SEGURIDAD Y SALUD

C15 01

CANTIDAD

ELEMENTOS DE PROTECCION IND Y COLECTIVA GENERALES

ud. de dotación en obra de elementos de protecciones individuales y
colectivas para su uso y disposición durante el transcurso de las
obras. consistente en epis, extintor de polvo abc 21 kg, botiquín de
urgencias, placas de señalización de riesgos, protecciones de petos y
bordes con riesgo de caidas, cintas de señalización de huecos, vallas
de contención de peatones en fachadas,barandillas tipo sargento para forjados y de tubo para protección perimetral de andamios de más
de 3 metros de altura, adaptación de local para vestuario con taquillas guardarropa e instalación de punto de agua e inodoro conectado
provisionalmente a bajante existente incluso cierre perimetral de cortinilla.todo ello según normativa de seguridad vigente y exigencias
del estdudio de seguridad de la obra. a justificar por direccion facultativa. se contabilizará 1ud por cada 250m2 de local sin tener en cuenta
zonas sin uso. Sólo para obras donde sea preceptivo Plan de Seguridad y Salud
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

C15 02

LINEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE. CON AMORTIGUADOR CAIDAS

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero
galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de
19 hilos; 1 poste de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje;
tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos
de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes
de la línea de anclaje al soporte.
Descomposición:
1502.xe1
h Oficial 1ª Seguridad y Salud.
1502.xe2
h Peón Seguridad y Salud.
1502.xe3
Ud. Anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico
T6, acabado con pintura epoxi-poliéster.
1502.xe4
Ud. Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero de 12
mm de diámetro y 80 mm de longitud.
1502.xe5
Ud. Anclaje terminal con amortiguador, de acero inoxidable AISI 316,
acabado brillante.
1502.xe6
Ud. Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero
inoxidable de 12 mm de diámetro y 80 mm de longitud.
1502.xe7
Ud. Anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento
térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster.
1502.xe8
m Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto
por 7 cordones de 19 hilos, incluso prensado terminal con c
1502.xe9
Ud. Poste de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje, acabado
brillante, para fijación a paramento horizontal o vertical, o
1502.xe10
Ud. Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo
opuesto.
1502.xe11
Ud. Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero inoxidable.
1502.xe12
Ud. Protector para cabo, de PVC, color amarillo.
1502.xe13
Ud. Placa de señalización de la línea de anclaje.
1502.xe14
Ud. Conjunto de dos precintos de seguridad.
1502.xe15
% Costes directos complementarios
Total cantidades alzadas

0,880
1,320
1,000
6,000
1,000
8,000
1,000
10,500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,020
2,00
2,00
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C16

CAP. XVI - GESTION DE RESIDUOS

C16 01

u

CANTIDAD

CONTENEDORES 6m3

alquiler de contenedores de 6 m3. servicio de entrega y recogida de
contenedor de 6m3 de capacidad, colocado a pie de carga y transporte a vertedero distancia menor 10km. incluso p.p. licencias y canon
del ayto. legales. aportando certificado de gestión de residuos y albarán o justificante del contenedor.
Total cantidades alzadas

8,00
8,00
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19

GASTOS GENERALES I BENEFICIO INDUSTRIAL (19%)
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21

IVA (21%)
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C01

TRABAJOS PREVIOS

C01 01

EXCAVACIONES

C01 01 01

m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,320
0,020

17,24
4,00

5,52
0,08

0,020

5,73

0,11

74,46

5,71

425,17

0,088
1,150

17,90
5,86

1,58
6,74

0,014
0,020

41,02
8,89

0,57
0,18

35,00

9,07

317,45

4,060
0,015

17,24
69,99

69,99
1,05

9,88

71,04

701,88

3,710
0,499
0,015

17,24
15,71
63,96

63,96
7,84
0,96

72,76

436,56

TOTAL C01 01.................................................................................

1.881,06

Desbroce y limpieza del terreno, con medios manuales. Comprende
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga manual a camión. El
precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales
retirados.
Descomposición:
C010101.1a
C010101.1b
C010101.1c

h Peón ordinario construcción
Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra o con hilo de
corte, de 0,42 kW de potencia
Costes directos complementarios

Total cantidades alzadas
C01 01 02

74,46

m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRAS

Aportación y extendido de tierras con material adecuado, dejando el
terreno perfilado en basto, con medios mecánicos
Descomposición:
C010102.1b
C010102.2b
C010102.3b
C010102.4b

h Ayudante construcción de obra civil
m3 Material adecuado de aportación, para formación de terraplenes,
según el art. 330.3.3.2 del PG-3
h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³
% Costes directos complementarios

Total cantidades alzadas
C01 01 03

35,00

m3 EXCAVACION EN TERRENO DE TRÁNSITO COMPACTO

Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en terreno
compacto (SPT 20-50), realizada con medios manuales y carga manual sobre contenedor
Descomposición:
C010103.1c
C010103.2c

h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C01 01 04

9,88

m3 EXCAVACION ZANJA PASO DE INSTALACIONES

Excavación de zanja para paso de instalaciones hasta 1 m de profundidad, en terreno de tránsito (SPT >50), realizada con compresor y
con las tierras dejadas al borde
Descomposición:
C010104.1d
C010104.2d
C010104.3d

h Peón
h Compresor con dos martillos neumáticos
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

6,00
6,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

C01 02

DEMOLICION ESTRUCTURAS

C01 02 01

m2 DEMOLICION FORJADOS VIGUETAS/BOVEDILLAS C/COMPRESOR

1,400
0,350
0,350
0,015

17,24
17,76
3,25
30,35

24,14
6,22
1,14
0,46

42,11

31,96

1.345,84

3,000
2,000
1,000
0,015

17,24
17,76
15,71
87,24

51,72
35,52
15,71
1,31

104,26

2.385,47

TOTAL C01 02.................................................................................

3.731,31

Derribo de techo completo, incluyendo pavimento, entrevigado, vigueta de madera, falso techo y instalaciones interior falso techo, con
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010201.1e
C010201.2e
C010201.3e
C010201.4e

h Peón
h Peón especialista
h Motosierra
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C01 02 02

42,11

m3 DERRIBO MURO ESTRUCTURAL REHABILITACIÓN
Descomposición:
C010202.1f
C010202.2f
C010202.3f
C010202.4f

h Peón
h Peón especialista
h Compresor con dos martillos neumáticos
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

22,88
22,88

C01 03

DEMOLICION FABRICAS Y DIVISIONES

C01 03 01

m2 DEMOLICION FABRICA LADRILLO MACIZO DE 15cm A MANO

Derribo de pared de cerramiento de ladrillo de 15 cm de espesor, a
mano y con martillo rompedor manual y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010301.1g
C010301.2g
C010301.3g
C010301.4g

h Peón
h Peón especialista
h Martillo rompedor manual
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

17,24
17,76
3,29
8,75

4,31
4,44
0,82
0,13

8,48

9,70

82,26

0,350
0,015

17,24
6,03

6,03
0,09

6,12

338,37

TOTAL C01 03.................................................................................

420,63

Total cantidades alzadas
C01 03 02

0,250
0,250
0,250
0,015
8,48

m2 DEMOLICION FABRICA LADRILLO MACIZO DE 10cm A MANO

Derribo de tabicón de cerámica 10 cm de espesor, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010302.1h
C010302.2h

h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

55,29
55,29

C01 04

DEMOLICION REVESTIMIENTOS

C01 04 01

m2 DEMOLICION ALICATADOS

Arranque de revestido de cerámica en paramento vertical, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010401.1i
C010401.2i

h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

0,570
0,015

9,83
0,15

9,98

299,40

30,00
30,00
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C01 04 02

m2 PICADO ENFOSCADO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,550
0,200

15,92
8,76

8,76
1,75

30,00

10,51

315,30

0,350
0,020

15,90
5,57

5,57
0,11

20,00

5,68

113,60

0,600
0,015

17,24
10,34

10,34
0,16

131,67

10,50

1.382,54

0,320
0,015

17,24
5,52

5,52
0,08

149,16

5,60

835,30

0,210
0,015

17,24
3,62

3,62
0,05

3,67

183,50

TOTAL C01 04.................................................................................

3.129,64

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical
exterior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Descomposición:
C010402.1j
C010402.2j

h Peón ordinario construcción
% Costes directos complementarios

Total cantidades alzadas
C01 04 03

30,00

m2 PICADO GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICALES

Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical
de hasta 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Descomposición:
C010403.1k
C010403.2k

h Peón ordinario construcción.
% Costes directos complementarios

Total cantidades alzadas
C01 04 04

20,00

m2 PICADO DE REVOCO EN FACHADA

Picado de revovo monocapa en fachada por medios manuales y carga manual en camión o contenedor. Incluye todos los medios auxiliares (andamios, elementos de protección, sistemas de transporte vertical, etc) para su correcto derribo.
Descomposición:
C010404.1l
C010404.2l

h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C01 04 05

131,67

m2 DEMOLICION DE FALSOS TECHOS

Derribo de falso techo de yeso o similares, con medios manuales y
carga manual sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010405.1m
C010405.2m

h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C01 04 06

149,16

m2 REPICADO ENFOSCADO/ENYESADO

Repicado de enfoscado o enyesado, para la aplicación de posteriores
capas de revestimiento, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010406.1n
C010406.2n

h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

50,00
50,00
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C01 05

DEMOLICION PAVIMENTOS Y SOLERAS

C01 05 01

m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,300
0,015

17,24
5,17

5,17
0,08

50,00

5,25

262,50

17,760
15,710
6,820

0,58
0,16
0,02

10,30
2,51
0,14

10,00

12,95

129,50

0,400
4,000
2,000
0,169
0,015

17,24
17,76
15,71
51,15
77,94

6,90
71,04
31,42
8,64
1,17

119,17

197,82

TOTAL C01 05.................................................................................

589,82

Arranque de pavimento cerámico, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010501.1ñ
C010501.2ñ

h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C01 05 02

50,00

m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO/ELEMENTOS HORMIGÓN

Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 20 cm de espesor y
hasta 2 m de ancho, con compresor y carga sobre camión
Descomposición:
C010502.1o
C010502.2o
C010502.3o

h Peón especialista
h Compresor con dos martillos neumáticos
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C01 05 03

10,00

m3 DEMOLICIÓN SOLERA HORMIGÓN EN MASA C/COMPRESOR

Derribo de solera de hormigón en masa, con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010503.1p
C010503.2p
C010503.3p
C010503.4p
C010503.5p

h Peón
h Peón especialista
h Compresor con dos martillos neumáticos
h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

1,66
1,66

C01 06

DEMOLICION CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS

C01 06 01

u

LEVANTADO DE BALCONERAS DE MADERA

Arranque de hoja, marco de balconera y persiana enrollable exterior
con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010601.1q
C010601.2q

h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C01 06 02

u

1,000
0,015

17,24
17,24

17,24
0,26

8,00

17,50

140,00

1,000
0,015

17,24
17,24

17,24
0,26

14,00

17,50

245,00

0,500
0,015

17,24
8,62

8,62
0,13

8,75

26,25

8,00

LEVANTADO DE VENTANAS DE MADERA

Arranque de hoja y marco de ventana con medios manuales y carga
manual sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010602.1v
C010602.2v

h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C01 06 03

u

14,00

LEVANTADO DE PUERTAS EXTERIORES DE MADERA

Arranque de hoja y marco de puerta con medios manuales y carga
manual sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010603.1s
C010603.2s

h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

3,00
3,00

24 marzo 2021
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

C01 06 04

m2 LEVANTADO DE PUERTAS INTERIORES DE MADERA

0,500
0,015

17,24
8,62

8,62
0,13

9,00

8,75

78,75

0,070
0,630
1,260
0,015

25,78
23,08
17,24
38,07

1,80
14,54
21,72
0,57

2,00

38,63

77,26

0,100
0,100
0,500
0,100
0,015

19,84
18,25
17,24
6,68
5,35

1,98
1,83
8,62
0,67
0,08

5,34

13,18

70,38

0,070
0,070
0,015

24,64
22,32
3,29

1,72
1,56
0,05

25,00

3,33

83,25

0,150
0,150
0,015

24,64
22,32
7,04

3,70
3,35
0,11

7,16

71,60

TOTAL C01 06.................................................................................

792,49

Arranque de hoja y marco de puerta interior con medios manuales y
carga manual sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010604.1t
C010604.2t

h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C01 06 05

u

9,00

LEVANTADO DE PUERTAS CON RECUPERACIÓN

Desmontaje de hoja, cerco y accesorios de ventanillo con valor patrimonial, de hasta 3 m2, con recuperación de herrajes y fijaciones a paramentos, hecho por restaurador, con medios manuales, acopio de
material para su reutilización o restauración. Grado de dificultad alto
Descomposición:
C010605.1u
C010605.2u
C010605.3u
C010605.4u

h Conservador- restaurador director de la intervención
h Conservador-restaurador
h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C01 06 06

2,00

m2 LEVANTADO DE REJAS CON RECUPERACIÓN

Arranque de reja metálica con medios manuales, para su posterior colocación
Descomposición:
C010606.1v
C010606.2v
C010606.3v
C010606.4v
C010606.5v

h Oficial 1a soldador
h Ayudante soldador
h Peón
h Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C01 06 07

5,34

m2 DESMONTAJE VIDRIOS

Desmontaje de vidrio luna no armado, de 4 mm de espesor, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010607.1w
C010607.2w
C010607.3w

h Oficial 1a vidriero
h Ayudante vidriero
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C01 06 08

25,00

m2 ARRANQUE VIDRIO CLARABOIA

Arranque de cristal de claraboia, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
Descomposición:
C010608.1z
C010608.2z
C010608.3z

h Oficial 1a vidriero
h Ayudante vidriero
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

10,00
10,00

24 marzo 2021
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

C01 07

DEMOLICION INSTALACIONES

C01 07 01

u

6,209
6,183
1,278

24,64
22,32
7,04

152,99
138,00
9,00

1,00

299,99

299,99

6,209
6,183
1,278

24,64
22,32
7,04

152,99
138,00
9,00

299,99

299,99

TOTAL C01 07.................................................................................

599,98

TOTAL C01.............................................................................................................................................................

11.144,93

DESMONTAJE INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Desmontaje de instalación de fontanería existente, tubos de abastecimientos y desagües, incluyendo aparatos sanitarios, griferías, sifones,
termo, pila etc. incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares.
Descomposición:
C010701.1aa
C010701.2aa
C010701.3aa

h Oficial
h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C01 07 02

u

1,00

DESMONTAJE INSTALACION ELECTRICA

desmontaje de la instalación eléctrica existente, incluyendo la instalación de alarmas, mecanismos, cajas de paso y derivación, cuadros,
aparatos de iluminación, por partes y en dos fases mínimas, con mantenimiento de servicio para la obra y oficina,incluso limpieza y retirada de escombros en contenedor,sin traslado a vertedero y con p.p de
medios auxiliares.
Descomposición:
C010702.1ba
C010702.2ba
C010702.3ba

h Oficial Electricista
h Peón
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

1,00
1,00
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COE 03

CAP. II - ESTRUCTURA

COE 03 01

m3 H.ARM. HA-25/F/10/IIa 1 CARA V.MAN. FOSO ASCENSOR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

124,26

124,26

35,000

1,14

39,90

1,000

20,96

20,96

3,71

185,12

686,80

1,000

124,26

124,26

35,000

1,14

39,90

1,000

20,96

20,96

0,50

185,12

92,56

0,513
2,052
1,050

19,51
17,24
70,62

10,01
35,38
74,15

0,025

45,39

1,13

2,00

120,67

241,34

1,000

111,18

111,18

80,000

1,25

100,00

6,000

24,80

148,80

0,50

359,98

179,99

0,008
0,015
0,105

19,67
18,63
75,13

0,16
0,28
7,89

Cimiento de hormigón armado HA-30/B/20/IIa vertido con bomba,
armado con 35 kg/m3 de armadura AP500 S de acero en barras corrugadas y encofrado con una cuantía de 1 m2/ m3
Descomposición:
COE0301.1ca

COE0301.2ca
COE0301.3ca

m3 Hormigón para zanjas y pozos de cimentación,
HA-30/B/20/IIa+Qa,de consistencia blanda y tamaño máximo del árido
20mm, vertido
m3 Armadura de zanjas y pozos AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2
m3 Encofrado con tablones de madera para zanjas y pozos de
cimentación

Total cantidades alzadas
COE 03 02

3,71

m3 H.ARM. HA-25/F/10/IIa 1 CARA V.MAN. MURETES JARDIN

Cimiento de hormigón armado HA-30/B/20/IIa vertido con bomba,
armado con 35 kg/m3 de armadura AP500 S de acero en barras corrugadas y encofrado con una cuantía de 1 m2/ m3
Descomposición:
COE0302.1da m3 Hormigón para zanjas y pozos de cimentación, HA-30/B/20/IIa+Qa, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertidom
COE0302.2da m3 Armadura de zanjas y pozos AP500 S de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2
COE0302.3da m2 Encofrado con tablones de madera para zanjas y pozos de cimentación
Total cantidades alzadas
COE 03 03

0,50

m3 HORMIGÓN PARA APOYO HA-25/B/10/I

Hormigón para dado de apoyo, HA-25/B/10/I, de consistencia blanda
y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido manualmente
Descomposición:
COE0303.1ea h Oficial 1a albañil
COE0303.2ea h Peón
COE0303.3ea m3 Hormigón HA-25/B/10/I de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido 10 mm, con >= 250 kg/m3 de cemento, apto para clase de exp
COE0303.4ea % Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas
COE 03 04

2,00

m3 ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO

Zuncho de hormigón armado, para revestir con una cuantía de encofrado 6 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 80
kg/m3
Descomposición:
COE0304.1fa m3 Hormigón para zunchos, HA-25/B/10/I, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 10 mm, colocado con bomba
COE0304.2fa kg Armadura para zunchos AP500 S de acero en barras corrugadas B500S
de límite elástico >= 500 N/mm2
COE0304.3fa m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de madera de pino,
para zunchos de directriz recta
Total cantidades alzadas
COE 03 05

0,50

m2 HORMIGÓN DE LIMPIEZA

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
de 10 cm de espesor, de hormigón HL-200/B/12, fabricado en central
y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada
Descomposición:
COE0305.1ga h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
COE0305.2ga h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
COE0305.3ga m3 Hormigón de limpieza HL-200/B/12, fabricado en central.
24 marzo 2021
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COE0305.4ga

%

Costes directos complementarios

Total cantidades alzadas
COE 03 06

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,020

8,33

0,17

3,98

8,50

33,83

0,005
0,005
2,020
0,015

19,51
17,24
0,66
0,18

0,10
0,09
1,33
0,00

540,00

1,52

820,80

0,018
0,008
1,000

19,84
18,25
1,11

0,36
0,15
1,11

0,014
0,025

3,11
0,46

0,04
0,01

3.186,82

1,67

5.321,99

0,016
0,016
1,000

19,84
18,25
1,11

0,32
0,29
1,11

0,012
0,025

3,11
0,46

0,04
0,01

468,98

1,77

830,09

0,018
0,010
1,000

19,84
18,25
1,11

0,36
0,18
1,11

0,018
0,025

3,11
0,54

0,06
0,01

132,72

1,72

228,28

0,500

19,51

9,76

3,98

dm³ HORMIGÓN DADO DE APOYO

Relleno de apoyos estructurales con mortero sin retracción de cemento y arena
Descomposición:
COE0306.1ha h
COE0306.2ha h
COE0306.3ha kg
COE0306.4ha %

Oficial 1a albañil
Peón
Mortero expansivo
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
COE 03 07

540,00

kg ACERO EN VIGAS

Acero S275J0 según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza
compuesta, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos
Descomposición:
COE0307.1ia h Oficial 1a soldador
COE0307.2ia h Ayudante soldador
COE0307.3ia kg Acero S275J0 según UNE-EN 10025-2, formado por pieza compuesta,
en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM
COE0307.4ia h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica
COE0307.5ia % Gastos auxiliares sobre mano de obra
Total cantidades alzadas
COE 03 08

3.186,82

kg ACERO EN PILARES

Acero S275J0 según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza compuesta, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos
Descomposición:
COE0308.1ja h Oficial 1a soldador
COE0308.2ja h Ayudante soldador
COE0308.3ja kg Acero S275J0 según UNE-EN 10025-2, formado por pieza compuesta,
en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM
COE0308.4ja h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica
COE0308.5ja % Gastos auxiliares sobre mano de obra
Total cantidades alzadas
COE 03 09

468,98

kg TUBOS ACERO ESTRUCTURAL

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza
simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de
imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos
Descomposición:
COE0309.1ka h Oficial 1a soldador
COE0309.2ka h Ayudante soldador
COE0309.3ka kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado
COE0309.4ka h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica
COE0309.5ka % Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas
COE 03 10

132,72

m2 PLETINA EN PERFILES LAMINADOS

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pletina en perfiles laminados en caliente, de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes, a una altura <= 3 m
Descomposición:
0310.la1
h
24 marzo 2021
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Descomposición:
0310.la1
h
0310.la2
h
0310.la3
h
0310.la4
kg
0310.la5
0310.la6
0310.la7
0310.la8

kg
m3
Ud.
kg

0310.la9

%

Oficial 1a
Oficial 1a cerrajero
Peón
Adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes, para
uso estructural
Clavo de acero
Lata de madera de pino
Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
COE 03 11

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,500
0,250
0,500
2,550

19,51
19,82
17,24
12,96

9,76
4,96
8,62
33,05

0,010
0,022
0,101
39,500

1,36
252,49
9,91
0,92

0,01
5,55
1,00
36,34

0,015

23,33

0,35

5,28

99,64

526,10

0,282
0,282
4,906

19,67
18,63
1,34

5,55
5,25
6,57

1,775

0,81

1,44

0,015
0,020

3,20
18,86

0,05
0,38

30,00

19,24

577,20

0,356
0,356
9,813

19,67
18,63
1,34

7,00
6,63
13,15

5,28

PLACA ANCLAJE ACERO 10mm

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
taladro central biselado, de 250x250 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm
de diámetro y 50 cm de longitud total. El precio incluye los cortes, los
despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
Descomposición:
0311.ma1
h Oficial 1ª montador de estructura metálica.
0311.ma2
h Ayudante montador de estructura metálica.
0311.ma3
kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales. Trabajada y montada en taller, para colocar con
0311.ma4
Kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
0311.ma5
h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
0311.ma6
% Costes directos complementarios
Total cantidades alzadas
COE 03 12

u

30,00

PLACA ANCLAJE ACERO 20mm

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
taladro central biselado, de 250x250 mm y espesor 20 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm
de diámetro y 50 cm de longitud total. El precio incluye los cortes, los
despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje

COE 03 13

Descomposición:
0312.na1
h Oficial 1ª montador de estructura metálica.
0312.na2
h Ayudante montador de estructura metálica.
0312.na3
kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales. Trabajada y montada en taller, para colocar con
0312.na4
Kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
0312.na5
h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
0312.na6
% Costes directos complementarios

1,775

0,81

1,44

0,015
0,020

3,20
28,27

0,05
0,57

Total cantidades alzadas

10,00
10,00

28,84

288,40

0,250
0,250
0,056

19,51
17,76
15,52

4,88
4,44
0,87

2,000
1,000
0,250

0,48
7,80
8,22

0,96
7,80
2,06

0,050
0,015

1,58
9,32

0,08
0,14

m

TACO ANCLAJE

Anclaje sobre soporte de acero/fábrica de piedra, mediante redondo
de bronce de diámetro 20/12 mm, introducido en el agujero practicado sobre el soporte y relleno con resina epoxi
Descomposición:
0313.ña1
h Oficial 1a
0313.ña2
h Peón especialista
0313.ña3
kg Adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja
viscosidad, para uso estructural para inyectar
0313.ña4
u Boquilla de inyección para resinas
0313.ña5
m Redondo de bronce de 20 mm de diámetro
0313.ña6
h Máquina taladradora con broca de diamante refrigerada con agua para
agujeros de 5 a 20 cm como máximo
0313.ña7
h Equipo de inyección manual de resinas
0313.ña8
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

24 marzo 2021
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CANTIDAD

Total cantidades alzadas
COE 03 14

PRECIO

IMPORTE

16,70

21,23

354,54

0,077

100,81

7,76

1,500

1,26

1,89

1,000

2,40

2,40

1,000

24,35

24,35

70,34

36,40

2.560,38

1,075
2,150
2,150
1,075
0,035
2,524

19,51
19,84
18,25
17,24
163,29
12,96

20,97
42,66
39,24
18,53
5,72
32,71

95,000

0,92

87,40

2,150
0,100
0,100

3,11
15,55
4,00

6,69
1,56
0,40

3,12

255,88

798,35

0,200
1,000
0,050
0,015

19,51
4,27
3,39
3,90

3,90
4,27
0,17
0,06

8,40

840,00

16,70

m2 FORJADO COLABORANTE

Formación de forjado 11 cm de espesor total, con planchas colaborantes de acero galvanizado, de espesor 1,2 mm, de 200 a 210 mm
de paso de malla, para una sobrecarga (uso+permanentes) de 4 a 5
kN/m2, luz menor de 2,8 m, con una cuantía de 1,5 kg/m2 de armadura AP500 S de acero en barras corrugadas, armadura AP500 T en
mallas electrosoldadas de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D y una cuantía de
0,077 m3/m2 de hormigón para forjados con elementos resistentes
industrializados, HA-25/P/10/I de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 10 mm, colocado con cubilote
Descomposición:
0314.oa1
m3 Hormigón para forjados con elementos resistentes industrializados,
HA-25/P/10/I de consistencia plástica y tamaño máximo del ári
0314.oa2
Kg Armadura para forjados con elementos resistentes industrializados
AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico
0314.oa3
m2 Armadura para forjados con elementos resistentes AP500 T con malla
electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 30x15 cm D:60314.oa4
m2 Perfil de chapa para forjado colaborante, de acero galvanizado de 1,2
mm de espesor, de 200 a 210 mm de paso de malla y 60 mm de
Total cantidades alzadas
COE 03 15

m

70,34

REFUERZO PILAR/JÁCENA

Refuerzo pilar de hormigón armado de 40x40 a 50x50 cm de sección,
con perfiles laminados en caliente de acero S275JR, serie L en las esquinas y empresillado con plancha, con una cuantía de acero de 95
kg/m, previo limpieza y saneamiento de las aristas y de los perfiles y
fijados con adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes
Descomposición:
0315.pa1
h
0315.pa2
h
0315.pa3
h
0315.pa4
h
0315.pa5
t
0315.pa6
kg
0315.pa7
0315.pa8
0315.pa9
0315.pa10

Oficial 1a albañil
Oficial 1a soldador
Ayudante soldador
Peón
Arena de sílice de 0 a 3,5 mm
Adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes, para
uso estructural
kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado
h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica
h Compresor portátil entre 7 y 10 m3/min de caudal y 8 bar de presión
h Equipo de chorro de arena

Total cantidades alzadas
COE 03 16

u

3,12

ANCLAJE TACO QUÍMICO

Anclaje con taco químico de 12 mm de diámetro con tornillo, arandela y tuerca, sobre soporte de fábrica de ladrillo macizo
Descomposición:
0316.qa1
h
0316.qa2
u
0316.qa3
h
0316.qa4
%

Oficial 1a
Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca
Máquina taladradora
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

100,00
100,00

24 marzo 2021
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CANTIDAD

COE 03 17

kg ACERO ESTRUCTURAL DE REFUERZO

PRECIO

IMPORTE

Acero laminado S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina,
acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de
empotramiento, apoyo y rigidización, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una latura de
hasta 3m
Descomposición:
0317.ra1
h
0317.ra2
h
0317.ra3
kg
0317.ra4
h
0317.ra5
%
0317.ra6
%

Oficial 1ª soldador.
0,021
19,84
0,42
Ayudante montador de estructura metálica.
0,021
18,25
0,38
#############################################################################################################
1,000
1,40
1,40
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
3,10
0,021
0,07
Medios auxiliares
0,200
2,11
0,42
Costes indirectos
0,300
2,15
0,65

Total cantidades alzadas

250,00
250,00

24 marzo 2021
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C02

CAP. II - ALBAÑILERIA

C02.01

CERRAMIENTO Y DIVISIONES

C02 01 01

m2 FABRICA LADRILLO DE 14cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,837
0,420
32,700

19,51
17,24
0,18

16,33
7,24
5,89

0,022

155,21

3,41

0,025

23,57

0,59

33,46

2.316,77

Pared de cerramiento apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo perforado, HD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100
mm, para revestir, tomado con mortero 1:2:10 con cemento CEM II
Descomposición:
020101.sa1
h Oficial 1a albañil
020101.sa2
h Peón
020101.sa3
Ud. Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD,
según la norma UNE-EN 771-1
020101.sa4
m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena,
con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:
020101.sa5
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

69,24
69,24

C02 01 02

m2 BLOQUE DE MORTERO DE CEMENTO. CARA VISTA

Pared de cerramiento a una cara vista de 20 cm de espesor de bloque
hueco de mortero cemento, de 400x200x200 mm, liso, gris con componentes hidrofugantes, categoría I según la norma UNE-EN 771-3,
tomado con mortero mixto 1:2:10 de cemento pórtland con caliza,
zunchos y jambas macizados con hormigón HA-25/P/20/I de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, colocado manualmente, para paredes de bloques de mortero de cemento y acero en
barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 para el armado de paredes de bloques de mortero de cemento

Descomposición:
020102.ta1
m2 #############################################################################################################
1,000
29,84
29,84
020102.ta2
kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2
1,050
1,07
1,12
para el armado de paredes de bloques de mortero de cemento
020102.ta3
M3 Hormigón HA-25/P/20/I de consistencia plástica y tamaño máximo del
0,020
107,39
2,15
árido 20 mm, colocado manualmente, para paredes de bloques de
Total cantidades alzadas
C02 01 03

15,00
15,00

33,11

496,65

0,280
0,105
0,300
0,120
6,000
1,030

19,51
18,18
9,30
2,63
0,17
7,26

5,46
1,91
2,79
0,32
1,02
7,48

1,210

0,21

0,25

2,330

0,83

1,93

0,950

0,80

0,76

0,470

0,57

0,27

1,030

2,47

2,54

0,800
4,000
0,015

1,26
0,04
9,19

1,01
0,16
0,14

m2 TRASDOS AUTOPORTANTE YESO LAM. 15mm

Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura autoportante arriostrada normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 51 mm, montantes cada 600 mm de 36 mm de ancho y canales de 36 mm de ancho, con 1
placa tipo con dureza superficial (I) de 15 mm de espesor, fijada mecánicamente y aislamiento con placas de lana mineral de roca
Descomposición:
020103.ua1
h
020103.ua2
h
020103.ua3
Ud
020103.ua4
Ud
020103.ua5
Ud
020103.ua6
m2

24 marzo 2021

020103.ua7

Kg

020103.ua8

ml

020103.ua9

ml

020103.ua10

ml

020103.ua11

m2

020103.ua12
020103.ua13
020103.ua14

Kg
ml
%

Oficial 1a colocador
Ayudante colocador
Tornillos para placas de yeso laminado
Tornillos galvanizados
Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo
Placa de yeso laminado con dureza superficial (I) y espesor 15 mm, con
borde afinado (BA), y aislamiento con placas de lana mine
Acero S235JRC según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en
perfiles conformados en frío serie L, U, C, Z y omega, cortado
Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales
con perfiles 48 mm de anchura
Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales
con perfiles 48 mm de anchura
Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de
placas de yeso laminado
Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 26 a 35
kg/m3, de 40 mm de espesor, con una conductividad térmica <=
Masilla para junta de placas de cartón-yeso
Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado
Gastos auxiliares sobre la mano de obra
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CANTIDAD

Total cantidades alzadas
C02 01 04

PRECIO

IMPORTE

438,41

26,04

11.416,20

0,280
0,105
0,300
0,120
6,000
1,030

19,51
18,18
9,30
2,63
0,17
7,26

5,46
1,91
2,79
0,32
1,02
7,48

1,210

0,21

0,25

2,330

0,83

1,93

0,950

0,80

0,76

0,470

0,57

0,27

1,030

4,16

4,28

0,800
4,000
0,015

1,26
0,04
9,19

1,01
0,16
0,14

91,39

27,78

2.538,81

0,296
0,120
0,300
0,150
12,000
2,060

19,51
18,18
9,30
2,63
0,17
6,20

5,77
2,18
2,79
0,39
2,04
12,77

4,893

0,91

4,45

1,995

0,89

1,78

0,940

0,57

0,54

2,060

2,63

5,42

0,800
4,000
0,015

1,26
0,04
9,19

1,01
0,16
0,14

39,44

2.175,90

438,41

m2 TRASDOS AUTOPORTANTE YESO LAM. 15mm H1 ANTIHUMEDAD

Trasdosado de placas de yeso laminado H1,formado por estructura
autoportante arriostrada normal con perfilería de plancha de acero
galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 51 mm, montantes cada 600 mm de 36 mm de ancho y canales de 36 mm de ancho,
con 1 placa tipo con dureza superficial (I) de 15 mm de espesor, fijada mecánicamente y aislamiento con placas de lana mineral de roca
Descomposición:
020104.va1
h
020104.va2
h
020104.va3
Ud
020104.va4
Ud
020104.va5
Ud
020104.va6
m2
020104.va7

Kg

020104.va8

ml

020104.va9

ml

020104.va10

ml

020104.va11

m2

020104.va12
020104.va13
020104.va14

Kg
ml
%

Oficial 1a colocador
Ayudante colocador
Tornillos para placas de yeso laminado
Tornillos galvanizados
Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo
Placa de yeso laminado H1 con dureza superficial (I) y espesor 15 mm,
con borde afinado (BA), y aislamiento con placas de lana m
Acero S235JRC según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en
perfiles conformados en frío serie L, U, C, Z y omega, cortado
Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales
con perfiles 48 mm de anchura
Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales
con perfiles 48 mm de anchura
Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de
placas de yeso laminado
Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 26 a 35
kg/m3, de 40 mm de espesor, con una conductividad térmica <=
Masilla para junta de placas de cartón-yeso
Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C02 01 05

91,39

m2 TABIQUE DE YESO LAMINADO

Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble
normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 126 mm, montantes cada 600 mm de 48 mm
de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa con con dureza superficial (I) de 15 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente
y aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia térmica
>= 1,081 m2·K/W
Descomposición:
020105.wa1
h
020105.wa2
h
020105.wa3
Ud
020105.wa4
Ud
020105.wa5
Ud
020105.wa6
m2
020105.wa7

ml

020105.wa8

ml

020105.wa9

ml

020105.wa10

m2

020105.wa11
020105.wa12
020105.wa13

Kg
ml
%

Oficial 1a colocador
Ayudante colocador
Tornillos para placas de yeso laminado
Tornillos galvanizados
Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo
Placa de yeso laminado con dureza superficial (I) y espesor 15 mm, con
borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520
Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales
con perfiles 48 mm de anchura
Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales
con perfiles 48 mm de anchura
Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de
placas de yeso laminado
Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 26 a 35
kg/m3, de 40 mm de espesor, con una conductividad térmica <=
Masilla para junta de placas de cartón-yeso
Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

55,17
55,17

24 marzo 2021
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RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

C02 01 06

m2 TABIQUE DE YESO LAMINADO H1 ANTIHUMEDAD

0,360
0,120
0,300
0,150
12,000
2,060

19,51
18,18
9,30
2,63
0,17
7,10

7,02
2,18
2,79
0,39
2,04
14,63

4,893

0,91

4,45

1,995

0,89

1,78

0,940

0,57

0,54

2,060

3,52

7,25

0,800
4,000
0,015

1,26
0,04
9,19

1,01
0,16
0,14

44,38

2.275,81

TOTAL C02.01.................................................................................

21.220,14

Tabique de placas de yeso laminado H1 formado por estructura doble normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 126 mm, montantes cada 600 mm de 48
mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa con con dureza
superficial (I) de 15 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia
térmica >= 1,081 m2·K/W
Descomposición:
020106.za1
h
020106.za2
h
020106.za3
Ud
020106.za4
Ud
020106.za5
Ud
020106.za6
m2
020106.za7

ml

020106.za8

ml

020106.za9

ml

020106.za10

m2

020106.za11
020106.za12
020106.za13

Kg
ml
%

Oficial 1a colocador
Ayudante colocador
Tornillos para placas de yeso laminado
Tornillos galvanizados
Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo
Placa de yeso laminado H1 con dureza superficial (I) y espesor 15 mm,
con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520
Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales
con perfiles 48 mm de anchura
Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales
con perfiles 48 mm de anchura
Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de
placas de yeso laminado
Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 26 a 35
kg/m3, de 40 mm de espesor, con una conductividad térmica <=
Masilla para junta de placas de cartón-yeso
Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

51,28
51,28

C02.02

ENLUCIDOS, GUARNECIDOS Y ENFOSCADOS

C02 02 01

m2 ENLUCIDO YESO BLANCO VERT

Enyesado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de
altura, como máximo, con yeso B1, acabada enlucido con yeso C6 según la norma UNE-EN 13279-1. Deduciendo huecos superiores a 1m2
Descomposición:
020201.ab1
h
020201.ab2
h
020201.ab3
Kg
020201.ab4
m3
020201.ab5
%

Oficial 1a yesero
Peón yesero
Yeso de designación C6/20/2, según la norma UNE-EN 13279-1
Pasta de yeso B1
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C02 02 02

m

0,253
0,127
0,798
0,024
0,025

19,51
17,24
0,12
114,37
7,13

4,94
2,19
0,10
2,74
0,18

399,25

10,15

4.052,39

0,120
0,060
0,100
0,002
0,025

19,51
17,24
0,12
114,37
3,38

2,34
1,03
0,01
0,23
0,08

81,97

3,69

302,47

0,693
0,294
0,025

19,51
17,24
125,10

13,52
5,07
3,13

399,25

ARISTA DE YESO

Formación de arista, con yeso B1, acabado enlucido con escayola A
según la norma UNE-EN 13279-1
Descomposición:
020202.bb1
h
020202.bb2
h
020202.bb3
kg
020202.bb4
m3
020202.bb5
%

Oficial 1a yesero
Peón yesero
Yeso escayola de designación A, según la norma UNE-EN 13279-1
Pasta de yeso B1
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C02 02 03

81,97

m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDROFUGO HOR/VERT

Enfoscado maestreado sobre paramento horizontal exterior, con mortero mixto 1:0,5:4, acabado regleado. Incluye todos los medios auxiliares. Deduciendo huecos superiores a 1m2
Descomposición:
020203.cb1
h Oficial 1a albañil
020203.cb2
h Peón
020203.cb3
m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena,
con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:
24 marzo 2021
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020203.cb4

%

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,025

18,59

0,46

125,00

22,18

2.772,50

0,250
0,125
0,002

19,51
17,24
155,21

4,88
2,16
0,31

0,025

7,03

0,18

7,53

1.129,50

TOTAL C02.02.................................................................................

8.256,86

Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C02 02 04

m

125,00

FORMACIÓN ARISTA ENFOSCADO

Formación de arista con mortero mixto 1:2:10. Incluye todos los medios auxiliares
Descomposición:
020204.db1
h Oficial 1a albañil
020204.db2
h Peón
020204.db3
m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena,
con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:
020204.db4
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

150,00
150,00

C02 03

AISLAMIENTOS

C02 03 01

m2 AISLAMIENTO TÉRMICO

Aislamiento de plancha de poliestireno extruido (XPS), de 80 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica entre 2.581 y 2,353 m2·K/W, con la superficie acanalada y borde media
madera, colocada con fijaciones mecánicas
Descomposición:
020301.fb1
h Oficial 1a albañil
020301.fb2
h Peón
020301.fb3
m2 Plancha de poliestireno extruido (XPS), de 80 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica entre 2.58
020301.fb4
ut Taco y soporte de nylon para fijar materiales aislantes, de 80 mm de
espesor como máximo
020301.fb5
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas
C02 03 02

0,100
0,050
1,049

19,51
17,24
8,88

1,95
0,86
9,32

3,000

0,41

1,23

0,015

2,81

0,04

215,10

13,40

2.882,34

0,770
0,075
2,153
0,170
0,015

19,51
18,18
8,11
11,93
16,39

15,02
1,36
17,46
2,03
0,25

51,00

36,12

1.842,12

0,150
0,060
0,015
12,240

19,51
18,18
1,60
0,48

2,93
1,09
0,02
5,88

0,100
1,000
0,025

4,50
2,85
2,86

0,45
2,85
0,07

13,29

3.987,00

215,10

m2 PINTADO IGNIFUGO DE PERFILES DE ACERO

Pintado ignífugo de perfiles de acero con una capa de imprimación
para pintura intumescente y tres capas de pintura intumescente, con
un espesor total de 1500 µm
Descomposición:
020302.gb1
h
020302.gb2
h
020302.gb3
kg
020302.gb4
kg
020302.gb5
%

Oficial 1a pintor
Ayudante pintor
Pintura intumescente
Imprimación para pintura intumescente
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C02 03 03

51,00

m2 MORTERO IGNÍFUGO VERMIPLASTER EI-90

protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita vermiplaster, para una
estabilidad al fuego ei-90. densidad 500 kg/m3. coeficiente de conductividad térmica 0,125 kcal/hmºc. ensayo licof. medida la superficie
ejecutada. incluso p.p. de recortes y desperdicios, totalmente terminado.
Descomposición:
020303.hb1
h
020303.hb2
h
020303.hb3
m3
020303.hb4
kg
020303.hb5
020303.hb6
020303.hb7

Oficial 1a colocador
Ayudante colocador
Agua
Mortero ignífugo de cemento y perlita con vermiculita, de 500 kg/m3 de
densidad, para aislamiento contra el fuego, en sacos
h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados
m2 Malla gallinero fijación
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

300,00
300,00

24 marzo 2021
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CANTIDAD

C02 04

AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y RECIBIDOS

C02 04 01

u

PRECIO

IMPORTE

TOTAL C02 03.................................................................................

8.711,46

AYUDAS A INSTALACION DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO, AUDIOVISUALES,

Descomposición:
020401.ib1
h
020401.ib2
h
020401.ib3
h
020401.ib4
m3
020401.ib5
m3
020401.ib6
t
020401.ib7

%

Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.
Agua.
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/
Costes directos complementarios

Total cantidades alzadas
C02 04 02

u

0,025
0,080
0,006
0,015
0,006
0,019

18,89
17,67
25,00
78,89
1,50
38,06

0,47
1,41
0,15
1,18
0,01
0,72

0,040

3,32

0,13

391,00

4,07

1.591,37

0,017
0,050
0,006
0,015
0,006
0,019

18,89
17,67
25,00
78,89
1,50
38,06

0,32
0,88
0,15
1,18
0,01
0,72

0,040

3,32

0,13

391,00

3,39

1.325,49

0,041
0,080
0,006
0,015
0,006
0,019

18,89
17,67
25,00
78,89
1,50
38,06

0,77
1,41
0,15
1,18
0,01
0,72

0,040

3,32

0,13

391,00

4,37

1.708,67

0,450
0,450

17,76
8,22

7,99
3,70

0,015

7,99

0,12

391,00

AYUDAS A INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN, EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN

Repercusión por m² de superficie rehabilitada de obra, de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la instalación de climatización, extracción y ventilación, incluye todos los componentes
de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad medio, incluida p/p
de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Descomposición:
020402.jb1
h
020402.jb2
h
020402.jb3
h
020402.jb4
m3
020402.jb5
m3
020402.jb6
t
020402.jb7

%

Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.
Agua.
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/
Costes directos complementarios

Total cantidades alzadas
C02 04 03

u

391,00

AYUDAS A INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Repercusión por m² de superficie rehabilitada de obra, de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la instalación de fontanería y saneamiento, incluye tosos los componentes de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para
la correcta ejecución de los trabajos.
Descomposición:
020403.kb1
h
020403.kb2
h
020403.kb3
h
020403.kb4
m3
020403.kb5
m3
020403.kb6
t
020403.kb7

%

Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.
Agua.
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/
Costes directos complementarios

Total cantidades alzadas
C02 04 04

u

391,00

AGUJERO EN TECHO/MURO DE MAMPOSTERIA

Agujero con equipos para corte/broca de diamante, de losa maciza
hormigón armado, de <= 60 mm de diámetro e hasta 500 mm de
profundidad
Descomposición:
020404.lb1
h
020404.lb2
h
020404.lb3

24 marzo 2021
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Peón especialista
Máquina taladradora con broca de diamante refrigerada con agua para
agujeros de 5 a 20 cm como máximo
Gastos auxiliares sobre la mano de obra
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CANTIDAD

Total cantidades alzadas
C02 04 05

u

PRECIO

IMPORTE

30,00

11,81

354,30

30,00

AGUJERO EN MURO DE MAMPOSTERIA

Agujero con equipos para corte/broca de diamante, de muro de manposteria de dimensiones máximas de 350x350mm e hasta 500 mm de
profundidad. Enfoscado

C02 04 06

Descomposición:
020405.mb1
h Peón especialista
020405.mb2
h Máquina taladradora con broca de diamante refrigerada con agua
020405.mb3
m2 Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de
altura, como máximo, con mortero mixto 1:0,5:4, fratasado
020405.mb4
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

0,400
0,700
0,600

17,76
8,22
24,50

7,10
5,75
14,70

0,020

7,99

0,16

Total cantidades alzadas

20,00
20,00

27,71

554,20

0,075
1,000

19,51
5,35

1,46
5,35

0,015

1,95

0,03

20,00

6,84

136,80

m

PASAMUROS CON TUBO DE PVC

Formación de pasamuros con tubo de PVC de diámetro 120 mm y de
1 m de longitud, como máximo.
Descomposición:
020406.nb1
h
020406.nb2
m
020406.nb3

%

Oficial 1a albañil
Tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma
UNE-EN 1329-1, de DN 120 mm y de longitud 1 m, para encolar
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C02 04 07

u

20,00

ANCAJE DE PASAMANO

Atornillado de anclaje metálico de pasamano, colocado con mortero
de cemento 1:4
Descomposición:
020407.ñb1
h Oficial 1a
020407.ñb2
m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 380
kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm
020407.ñb3
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

0,100
0,005

19,51
84,74

1,95
0,42

0,015

1,95

0,03

Total cantidades alzadas

40,00
2,40

96,00

TOTAL C02 04.................................................................................

5.766,83

40,00

C02 06

VARIOS

C02 06 01

m2 RECRECIDO SOPORTE PAVIMENTOS

Recrecido del soporte de pavimentos, de 4 cm de espesor, con mortero de cemento 1:4
Descomposición:
020601.ob1
h Oficial 1a albañil
020601.ob2
h Peón
020601.ob3
m2 Plancha de poliestireno expandido (EPS) elastificado de 10 mm de
espesor
020601.ob4
m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 380
kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm
020601.ob5
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas
C02 06 02

0,100
0,120
0,011

19,51
17,24
1,01

1,95
2,07
0,01

0,046

84,74

3,90

0,015

4,02

0,06

100,00

7,99

799,00

0,132
0,264
0,030
0,210

19,51
17,24
17,76
61,21

2,58
4,55
0,53
12,85

100,00

m2 SOLERA HA-25, 20cm ARMADO #15x15x6

Solera de 20 cm de espesor de hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, HNE-15/B/20, armado con mallazo 15x15x6, colocado con transporte interior mecánico
Descomposición:
020602.pb1
h
020602.pb2
h
020602.pb3
h
020602.pb4
m3

24 marzo 2021

Oficial 1a albañil
Peón
Peón especialista
Hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2,
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, HNE-15/

17

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN EDIFICIO DUANA
CÓDIGO

RESUMEN
020602.pb5
020602.pb6

h
%

Dúmper de 1,5 t de carga útil, con mecanismo hidráulico
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C02 06 03

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,030
0,015

24,64
7,66

0,74
0,11

50,00

21,36

1.068,00

0,100
0,050
0,019

19,51
17,24
75,59

1,95
0,86
1,44

1,000

17,87

17,87

0,001

69,85

0,07

3,400

0,86

2,92

0,025

2,81

0,07

5,00

25,18

125,90

0,017
0,017
1,000

19,51
17,24
0,86

0,33
0,29
0,86

0,025

0,62

0,02

200,00

1,50

300,00

0,200

2,62

0,52

0,100

10,50

1,05

0,006

23,18

0,14

1,000

34,84

34,84

0,040

29,40

1,18

1,000

15,67

15,67

2,000

2,15

4,30

0,200
0,040

7,29
24,01

1,46
0,96

0,100

135,87

13,59

0,010
1,000

105,10
6,58

1,05
6,58

0,150

21,67

3,25

50,00

m2 DINTEL CERÁMICO

Dintel de pieza cerámica de anchura 20 cm, altura 20 cm, longitud
140 cm, colocado con mortero cemento 1:8 armadura de acero corrugado B500S y hormigón HA-25/F/10/IIa
Descomposición:
020603.qb1
h Oficial 1a albañil
020603.qb2
h Peón
020603.qb3
m3 Hormigón HA-25/F/10/IIa de consistencia fluida, tamaño máximo del
árido 10 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento, apto para clase de e
020603.qb4
ut Dintel de pieza cerámica de anchura 20 cm, altura 20 cm, longitud 140
cm
020603.qb5
m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 200
kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:8 y 2,5 N/m
020603.qb6
Kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en taller
B500S, de límite elástico >= 500 N/mm2
020603.qb7
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas
C02 06 04

m

5,00

DINTEL METÁLICO

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para dinteles formados por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM y UPN, con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra
Descomposición:
020604.rb1
h Oficial 1a albañil
020604.rb2
h Peón
020604.rb3
Kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en
perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y U
020604.rb4
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas
C02 06 05

200,00

m2 IMPERMEABILIZACIÓN AZOTEA

Impermeabilización de azotea con una capa de protección de mortero de cemento, una membrana de una lámina de betún modificado
LBM (SBS)-40, colocada entre dos capas separadoras y acabado con
un pavimento doblado de rasilla cerámica, previa limpieza y saneamiento de solera, incluye formación de mediacaña, regata perimetral
y mimbel
Descomposición:
020605.sb1
ml. Arranque de mimbel de cerámica con medios manuales y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor
020605.sb2
m2 Repicado de enfoscado de mortero de cemento, con medios manuales y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor
020605.sb3
m3 Transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) a
instalación autorizada de gestión de residuos, con contenedor de
020605.sb4
m2 Acabado de azotea con pavimento formado por dos capas de rasilla
cerámica, una de cerámica común y una de mecánica con acabado f
020605.sb5
m2 Mimbel contra paramento, con la parte superior horizontal y la inferior
siguiendo la pendiente, de rasilla cerámica fina, tomada
020605.sb6
m2 Membrana para impermeabilización de cubiertas PN-1 según la norma
UNE 104402 de una lámina, de densidad superficial 3,8 kg/m2 fo
020605.sb7
m2 Geotextil formado por fieltro de polipropileno no tejido ligado
mecánicamente de 100 a 110 g/m2, colocada sin adherir
020605.sb8
ml. Matarrincón de radio 6 cm, realizado con mortero de cemento 1:6
020605.sb9
m2 Enfoscado a buena vista de franja horizontal, para soporte de
membranas, con mortero de cemento 1:6 con acabado fratasado
020605.sb10
m3 Arcilla expandida en formación de pendientes, suministrada en sacos,
según UNE-EN 13055-1.
020605.sb11
m3 Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N.
020605.sb12
m2 Capa de protección de mortero de cemento 1:6, de espesor 3 cm
acabado fratasado
020605.sb13
m2 Refuerzo lineal de membrana, con lámina de betún modificado LBM
(SBS)-40-FV con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

187,04

84,59

15.821,71

0,405
0,405
18,000

17,24
16,13
0,12

6,98
6,53
2,16

0,010

115,30

1,15

0,020
0,030

16,80
17,16

0,34
0,51

19,25

17,67

340,15

Descomposición:
020607.ub1
h
020607.ub2
h
020607.ub3
m

0,500
0,250
1,020

19,51
17,24
22,23

9,76
4,31
22,67

020607.ub4

0,007

125,10

0,88

0,015

14,07

0,21

2,40

37,83

90,79

0,666
0,333
10,000
0,176

19,51
17,24
0,17
11,96

12,99
5,74
1,70
2,10

1,050

28,00

29,40

0,600

1,96

1,18

0,015

18,73

0,28

11,58

53,39

618,26

0,500
0,300
0,500

19,51
17,24
92,82

9,76
5,17
46,41

0,002

155,21

0,31

0,015

14,93

0,22

61,87

148,49

(SBS)-40-FV con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m
Total cantidades alzadas
C02 06 06

m

187,04

PELDAÑEADO ESCALERA

Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco
Descomposición:
020606.tb1
h
020606.tb2
h
020606.tb3
u
020606.tb4
020606.tb5
020606.tb6

Oficial 1ª construcción.
Ayudante construcción.
Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, según
UNE-EN 771-1.
m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.
% Medios auxiliares
% Costes indirectos

Total cantidades alzadas
C02 06 07

19,25

VIERTEAGUAS CERÁMICO

Vierteaguas de 34,5 cm, con goterón, con aislamiento térmico integrado, tomado con mortero mixto 1:0,5:4

020607.ub5

Oficial 1a albañil
Peón
Pieza cerámica para vierteaguas, de 34,5 cm de ancho, con goterón,
con aislamiento térmico integrado
m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena,
con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C02 06 08

m

2,40

VIERTEAGUAS DE ALUMINIO ANODIZADO

Vierteaguas de plancha plegada de aluminio anodizado de 45 cm de
ancho, con goterón, colocada adherida y sellada con masilla de poliuretano y tapajuntas con perfil U de aluminio anodizado fijados mecánicamente a las jambas y sellados con masilla de poliuretano
Descomposición:
020608.vb1
h Oficial 1a albañil
020608.vb2
h Peón
020608.vb3
u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo
020608.vb4
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente
020608.vb5
m Vierteaguas de plancha plegada de aluminio anodizado de 15 µm de
1,5 mm de espesor, con 3 pliegos longitudinales
020608.vb6
m Perfil U de aluminio anodizado de color, de 15x15 mm, 1,5 mm de
espesor
020608.vb7
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas
C02 06 10

m

11,58

VIERTEAGUAS DE PIEDRA CALCÁREA

Vierteaguas de 50 cm, con pieza de piedra calcárea nacional con una
cara abujardada, precio alto, de 30 mm de espesor con taladros para
fijaciones y arista viva en los cuatro bordes, colocada con mortero
mixto 1:2:10
Descomposición:
020610.wb1
h Oficial 1a albañil
020610.wb2
h Peón
020610.wb3
m2 Piedra calcárea nacional con una cara abujardada, precio alto, de 30
mm de espesor con taladros para fijaciones y arista viva en
020610.wb4
m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena,
con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:
020610.wb5
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

2,40
2,40
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C02 06 11

m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,330
0,165
0,051

19,51
17,24
0,34

6,44
2,84
0,02

5,000

1,12

5,60

CORONACIÓN PARED

Coronación de pared de 13 a 17,5 cm de espesor, con pieza especial
de cerámica con dos cantos en escuadra de acabado fino, de color rojo, tomada con mortero mixto 1:2:10 y rejuntado con lechada CG1
(UNE-EN 13888)

C02 06 12

Descomposición:
020611.xb1
h Oficial 1a albañil
020611.xb2
h Peón
020611.xb3
kg Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma
UNE-EN 13888, blanca
020611.xb4
u Pieza especial de cerámica natural color rojo, con dos cantos en
escuadra, de 20x18 cm
020611.xb5
m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena,
con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:
020611.xb6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

0,005

155,21

0,78

0,015

9,28

0,14

Total cantidades alzadas

40,00
40,00

15,82

632,80

0,650
0,400
0,006
0,015

18,89
17,67
1,50
33,86

12,28
7,07
0,01
0,51

0,020

64,39

1,29

5,34

21,16

112,99

1,050
1,050

19,14
17,94

20,10
18,84

38,94

77,88

TOTAL C02 06.................................................................................

20.135,97

TOTAL C02.............................................................................................................................................................

64.091,26

m2 MONTAJE REJAS FACHADA

Montaje mediante patillas de anclaje de reja de hierro existente.
Descomposición:
020612.yb1
h
020612.yb2
h
020612.yb3
m3
020612.yb4
t
020612.yb5

%

Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Agua.
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
Costes directos complementarios

Total cantidades alzadas
C02 06 13

u

5,34

MONTAJE PUERTA CORREDERA EN FACHADA

Montaje de puerta corredera en fachada sobre guía
Descomposición:
020613.zb1
h
020613.zb2
h

Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.

Total cantidades alzadas

2,00
2,00
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PRECIO

IMPORTE

Descomposición:
0301.ac1
h
0301.ac2
h
0301.ac3
kg
0301.ac4
m2

0,300
0,150
0,315
1,050

19,51
18,18
2,75
31,47

5,85
2,73
0,87
33,04

0301.ac5
0301.ac6

0,660
0,025

0,16
8,58

0,11
0,21

315,91

42,81

13.524,11

0,780
0,390
1,010

19,51
17,24
99,81

15,22
6,72
100,81

0,600
0,025

0,92
155,21

0,55
3,88

0,015

21,94

0,33

11,66

127,51

1.486,77

0,405
0,202
1,000

17,24
16,13
0,31

6,98
3,26
0,31

1,050

25,00

26,25

C03

CAP.III - SOLADOS

C03 01

m2 PAVIMENTO DE LINÓLEO

Pavimento de linóleo en rollo clase 22-31 según UNE-EN 688 y de espesor de 4,5 mm con base de corcho, colocado con adhesivo acrílico
de dispersión acuosa y soldado en caliente con cordón celular de diámetro 4 mm. Se certificará la superfície colocada.
Oficial 1a colocador
Ayudante colocador
Adhesivo en dispersión acuosa
Lámina de linóleum con base de corcho, clase 22-31 según UNE-EN
688 y de 4,5mm de espesor
ml Cordón de PVC de 4 mm de diámetro
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C03 02

315,91

m2 PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL

Pavimento con piezas de piedra natural calcárea nacional con una cara abujardada, precio alto, de 40 mm de espesor y de 1251 a 2500
cm2, colocada a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10. Se certificará la superfície colocada.
Descomposición:
0302.bc1
h Oficial 1a colocador
0302.bc2
h Peón
0302.bc3
m2 Piedra calcárea nacional con una cara abujardada, precio alto, de 40
mm de espesor con arista viva en los cuatro bordes
0302.bc4
kg Lechada de color
0302.bc5
m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena,
con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:
0302.bc6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas
C03 03

11,66

m2 PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO. CLASE 2

Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo cemento
"PORCELANATTO", capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo
BIa, 60x60 cm, para uso interior, recibidas con adhesivo cementoso
mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA", mediante la técnica de doble encolado y rejuntadas con mortero técnico coloreado superfino tipo
CG, Line Fix, color blanco, para junta de entre 1,5 y 3 mm. Se certificará la superfície colocada.
Descomposición:
0303.cc1
h Oficial 1ª solador.
0303.cc2
h Ayudante solador.
0303.cc3
Kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado T100 Super, según UNE-EN 12004, "TAU CE
0303.cc4
m2 Baldosa cerámica de gres porcelánico, estilo cemento
"PORCELANATTO", capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo
BIa, 60x60 cm,
0303.cc5
Kg Mortero técnico superfino coloreado, C G2, Line-Fix Superfino "TAU
CERÁMICA", para rejuntado de baldosas cerámicas, con junta de
0303.cc6
% Medios auxiliares
0303.cc7
% Costes indirectos

0,500

0,90

0,45

0,020
0,030

37,25
38,00

0,75
1,14

Total cantidades alzadas

30,24
39,14

1.183,59

30,24
C03 04

m2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN

Pavimento de pieza monocapa de hormigón, de forma cuadrada, rectangular o circular y 8 cm de espesor, precio superior, sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, con relleno de juntas con arena fina y
compactación del pavimento acabado. Se certificará la superfície colocada.
Descomposición:
24 marzo 2021

21

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN EDIFICIO DUANA
CÓDIGO

C03 001

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Descomposición:
0304.dc1
h Peón especialista
0304.dc2
t
Arena de cantera de 0 a 3,5 mm
0304.dc3
m2 Pieza monocapa de hormigón, de forma de forma cuadrada,
rectangular o circular y 8 cm de espesor, precio superior
0304.dc4
h Bandeja vibrante con placa de 60 cm
0304.dc5
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

0,019
0,153
1,020

17,76
16,67
16,58

0,34
2,55
16,91

0,019
0,015

5,48
0,34

0,10
0,01

Total cantidades alzadas

58,28
58,28

19,91

1.160,35

0,600
0,240
0,035
1,425

19,51
18,18
17,24
0,90

11,71
4,36
0,60
1,28

7,004
25,333
0,015

0,38
0,18
16,67

2,66
4,56
0,25

41,48

25,42

1.054,42

Descomposición:
0305.fc1
h
0305.fc2
h
0305.fc3
Kg
0305.fc4
Kg
0305.fc5
m

0,600
0,600
0,999
0,795
1,020

19,51
17,24
0,14
0,92
48,71

11,71
10,34
0,14
0,73
49,68

0305.fc6

0,015

155,21

2,33

0,015

22,05

0,33

1,50

75,26

112,89

0,700
0,350
0,570

19,51
17,24
0,34

13,66
6,03
0,19

0,165

14,61

2,41

1,050
0,011

28,82
155,21

30,26
1,71

0,015

19,69

0,30

9,04

54,56

493,22

0,700
0,350
0,570

19,51
17,24
0,34

13,66
6,03
0,19

0,165

15,37

2,54

m2 PAVIMENTO DE TOBA CERÁMICA CLASE 2

Pavimento interior de toba cerámica de elaboración mecánica, grupo
AIIb/AIII (UNE-EN 14411), de 20x20 cm, colocada con adhesivo para
baldosa cerámica C1 E (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2
(UNE-EN 13888)
Descomposición:
03001.ec1
h
03001.ec2
h
03001.ec3
h
03001.ec4
kg
03001.ec5
03001.ec6
03001.ec7

Oficial 1a colocador
Ayudante colocador
Peón
Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG2 según norma
UNE-EN 13888, de color
kg Adhesivo cementoso tipo C1 E según norma UNE-EN 12004
u Toba de elaboración mecánica, de 20x20 cm
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C03 05

m

41,48

MARCHAPIÉ DE PIEDRA NATURAL CALCÁREA

Marchapies de piedra natural calcárea nacional, precio alto, de dos
piezas, contrahuella y huella, colocado a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10

0305.fc7

Oficial 1a albañil
Peón
Cemento rápido CNR4 en sacos
Lechada de color
Peldaño de piedra natural calcárea nacional, precio alto, de dos piezas,
contrahuella y huella
m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena,
con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C03 06

m

MARCHAPIÉ DE TOBA CERÁMICA. CLASE 2

Descomposición:
0306.hc1
h Oficial 1a albañil
0306.hc2
h Peón
0306.hc3
kg Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma
UNE-EN 13888, de color
0306.hc4
m2 Baldosa rectangular o cuadrada, de 16 a 25 piezas/m2, precio alto,
grupo AI-AIIa (UNE-EN 14411)
0306.hc5
m Pieza de toba cerámica acabada antideslizante, para huella de peldaño
0306.hc6
m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena,
con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:
0306.hc7
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas
C03 07

1,50

9,04

PELDAÑO DE GRES. CLASE 2

Peldaño de gres extruido sin esmaltar ni pulir antideslizante, de dos
piezas, contrahuella y huella, colocado a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10
Descomposición:
0307.hc1
h Oficial 1a albañil
0307.hc2
h Peón
0307.hc3
Kg Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma
UNE-EN 13888, de color
0307.hc4
m2 Baldosa de gres extruido sin esmaltar ni pulir de forma rectangular o
cuadrada, de 16 a 25 piezas/m2, precio alto, grupo AI-AIIa
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0307.hc5
0307.hc6
0307.hc7

cuadrada, de 16 a 25 piezas/m2, precio alto, grupo AI-AIIa
Pieza de gres extruido sin esmaltar ni pulir acabada antideslizante, para
huella de peldaño
m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena,
con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
m

Total cantidades alzadas
C03 08

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,050

29,41

30,88

0,011

155,21

1,71

0,015

19,69

0,30

22,00

55,31

1.216,82

0,300
0,200
1,200
0,150

19,51
17,24
0,92
2,47

5,85
3,45
1,10
0,37

0,150
0,025

2,32
4,65

0,35
0,12

30,00

11,24

337,20

0,100
0,100
0,040
1,000

20,17
18,18
2,63
11,39

2,02
1,82
0,11
11,39

0,015

3,84

0,06

373,13

15,40

5.746,20

0,030
0,030
1,100

19,51
18,18
56,05

0,59
0,55
61,66

1,500

1,13

1,70

4,58

64,50

295,41

22,00

m2 PEPASO DE ESCALERAS EXISTENTES

Repaso de las escaleras con pavimento de terrazo, rehaciendo las juntas y grietas existentes con lechada, y pulido final
Descomposición:
0308.ic1
h
0308.ic2
h
0308.ic3
kg
0308.ic4
kg
0308.ic5
0308.ic6

h
%

Oficial 1a pulidor
Peón
Lechada de color
Mortero de juntas para prefabricados de hormigón y piedra artificial,
compuesto de cemento, áridos, pigmentos y aditivos especia
Pulidora
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C03 09

m

30,00

RODAPIE ALUMINIO ANODIZADO

Zócalo de aluminio anodizado en forma de L, de 10 cm de altura,
1cm de base, con el extremo superior achaflanado, colocado con fijaciones mecánicas
Descomposición:
0309.jc1
h
0309.jc2
h
0309.jc3
ud
0309.jc4
m
0309.jc5

%

Oficial 1a montador
Ayudante montador
Tornillos galvanizados
Zócalo de aluminio en forma de L, de 10 cm de altura, con el extremo
superior achaflanado
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C03 10

373,13

m2 FELPUDO DE CAUCHO

Felpudo de caucho con relieve de púas, color negro y de 16 mm de
espesor, colocado sin adherir
Descomposición:
0310.kc1
h Oficial 1a colocador
0310.kc2
h Ayudante colocador
0310.kc3
m2 Felpudo de caucho con relieve de púas, color negro y de 16 mm de
espesor
0310.kc4
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas
C03 11

4,58

kg CERCO CAMBIOS DE PAVIMENTO

Perfil de acero galvanizado, colocado con fijaciones mecánicas para la
colocación de felpudos
Descomposición:
0311.lc1
h Oficial 1a colocador
0311.lc2
h Ayudante colocador
0311.lc3
m2 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado
0311.lc4
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

0,100
0,050
1,050

19,51
18,18
1,86

1,95
0,91
1,95

0,015

2,86

0,04

Total cantidades alzadas

75,00
4,85

363,75

TOTAL C03.............................................................................................................................................................

26.974,73

75,00
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C04

CAP. IV - CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS

C04 01

m2 ALICATADO AZULEJO COLOR BLANCO 15x15 cm.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,540
0,180
0,510

19,51
17,24
0,34

10,54
3,10
0,17

Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con baldosa de cerámica esmaltada brillante, azulejo, grupo BIII (UNE-EN
14411), precio medio, de 46 a 75 piezas/m2 colocadas con adhesivo
para baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada
CG1 (UNE-EN 13888)

C04 02

Descomposición:
0401.mc1
h Oficial 1a colocador
0401.mc2
h Peón
0401.mc3
Kg Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma
UNE-EN 13888, de color
0401.mc4
Kg Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004
0401.mc5
m2 Baldosa de cerámica prensada esmaltada brillante, azulejo, de forma
rectangular o cuadrada, de 46 a 75 piezas/m2, precio medio,
0401.mc6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

4,903
1,100

0,29
7,25

1,42
7,98

0,025

3,64

0,09

Total cantidades alzadas

95,88
95,88

23,30

2.234,00

4,500
0,025

19,51
87,80

87,80
2,20

90,00

630,00

TOTAL C04.............................................................................................................................................................

2.864,00

m2 ABUJARDADO DE PIEDRA CALCÁREA

Abujardado de paramento de superficie plana, curva de piedra calcárea, con medios manuales
Descomposición:
0402.ñc1
h
0402.ñc2
%

Oficial 1a picapedrero
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

7,00
7,00
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C05

CAP.V - FALSOS TECHOS

C05 01

m2 FALSO TECHO DE LAMAS METÁLICAS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,200
0,200
1,030

20,17
18,18
26,95

4,03
3,64
27,76

1,030

5,24

5,40

0,015

7,67

0,12

275,03

40,95

11.262,48

0,320
0,320
1,030

20,17
18,18
10,25

6,45
5,82
10,56

Falso techo de lamas de aluminio prelacado, con canto biselado, de
100 mm de anchura y 10 mm de altura, color estándar, con la superficie lisa, montadas en posición vertical, separadas 100 mm, fijadas a
presión sobre estructura de perfiles omega con troquel para fijación
clipada de acero galvanizado, con perfil de refuerzo, separados <=
1,5 m, colgados con supensión autoniveladora de barra roscada, separadas <= 1,2 m, fijadas mecánicamente al forjado
Descomposición:
0501.oc1
h Oficial 1a montador
0501.oc2
h Ayudante montador
0501.oc3
m2 Lama para falso techo de aluminio prelacado, para montaje vertical, con
canto biselado, de 100 mm de anchura y 10 mm de altura,
0501.oc4
m2 Estructura para falso techo de lamas verticales formada por perfiles
transversales de acero galvanizado en forma de omega con tr
0501.oc5
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas
C05 02

275,03

m2 FALSO TECHO REJILLA METÁLICA PERFORADA DEPLOYÉ

Falso techo registrable de rejilla de aluminio de 600x600 mm y 25
mm de espesor, con cuadrícula de 60x60 mm, de color estándard, colocado con estructura vista de acero galvanizado formada por perfiles
principales en forma de T de 15 mm de base colocados cada 1,2 m y
fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m como máximo, con perfiles secundarios colocados formando retícula, para una
altura de falso techo de 4 m como máximo

C05 03

Descomposición:
0502.pc1
h Oficial 1a montador
0502.pc2
h Ayudante montador
0502.pc3
m2 Rejilla galvanizada deployé, de 600x600 mm, para estructura vista con
perfil T de 15 mm
0502.pc4
m2 Estructura de acero galvanizado vista para falso techo de placas de
600x600 mm formada por perfiles principales en forma de T in
0502.pc5
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

1,030

3,70

3,81

0,015

12,27

0,18

Total cantidades alzadas

33,64
33,64

26,82

902,22

Descomposición:
0503.rc1
h
0503.rc2
h
0503.rc3
u
0503.rc4
m2

0,400
0,400
0,180
1,030

19,51
18,18
9,30
5,01

7,80
7,27
1,67
5,16

0503.rc5
0503.rc6
0503.rc7

0,473
1,890
1,000

1,26
0,04
4,67

0,60
0,08
4,67

0,015

15,08

0,23

27,48

146,47

TOTAL C05.............................................................................................................................................................

12.311,17

m2 FALSO TECHO YESO LAMINADO

Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A),
para revestir, de 15 mm de espesor y borde afinado (BA), con entramado estructura simple de acero galvanizado formado por perfiles
colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como máximo

0503.rc8

Oficial 1a colocador
Ayudante colocador
Tornillos para placas de yeso laminado
Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 15 mm, con borde
afinado (BA), según la norma UNE-EN 520
kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso
m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado
m2 Entramado de estructura simple de acero galvanizado para falso techo
continuo de placas de yeso laminado formado por perfiles co
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

5,33
5,33

24 marzo 2021

25

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN EDIFICIO DUANA
CÓDIGO

RESUMEN

C06

CAP.VI - CARPINTERIA DE MADERA

C06 01

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,200

16,84

53,89

1,000

33,40

33,40

1,000

136,92

136,92

15,000

2,78

41,70

1,000

45,00

45,00

3,00

310,91

932,73

3,600

16,84

60,62

1,000

40,00

40,00

1,000

168,60

168,60

15,000

2,78

41,70

1,000

45,00

45,00

355,92

1.779,60

PUERTA INTERIOR DM LACADA 70x210

suministro y colocación de puerta de una hoja de 40 mm. de espesor,
de dimensiones 0,725 x 2,10 m, podrá incluir montante hasta falso techo si fuese necesario, con tablero de d.m. de 8 mm. de espesor con
armadura de pino soria de 1ª, canteada en todo su perimetro,trillaje
o enlistonado en su interior, incluso cerco de d.m. de 90x30 mm.,contracerco de 90x35 mm en madera de pino, tapajuntas de d.m. de
70x12 mm.y herrajes de colgar y seguridad de la serie ocariz aisi 304
compuesto por: * 4 pernios mod. 100b ;* 2 manillas con escudo redondo ref. a; acabado f6-inox., y cerradura con resbalon y condena o
llave. totalmente montada y terminada lacada en cabina, color blanco, presentando certificados fsc de la madera utilizada y certificación
de recogida autorizada de pintura sobrante en taller.
Descomposición:
0601.rc1
m2 Lacado de puertas ciegas de madera con una capa de protector químico
insecticida-fungicida,
0601.rc2
u Marco de tabique para puerta, de hojas batientes, de madera de pino
flandes para pintar para una luz de marco de 70 cm de anchur
0601.rc3
u Hoja batiente para puerta interior, de 40 mm de espesor, 80 cm de
anchura y 210 cm altura, para pintar, de caras lisas y de estr
0601.rc4
m2 Tapajuntas de madera para pintar de sección rectangular lisa de 9 mm
de espesor y de 60 mm de ancho
0601.rc5
u Herrajes y juego de manivelas para puerta de interior de una hoja
batiente, de precio medio
Total cantidades alzadas
C06 02

u

3,00

PUERTA INTERIOR DM LACADA 80x210

suministro y colocación de puerta de una hoja de 40 mm. de espesor,
de dimensiones 0,825 x 2,10 m, podrá incluir montante hasta falso techo si fuese necesario, con tablero de d.m. de 8 mm. de espesor con
armadura de pino soria de 1ª, canteada en todo su perimetro,trillaje
o enlistonado en su interior, incluso cerco de d.m. de 90x30 mm.,contracerco de 90x35 mm en madera de pino, tapajuntas de d.m. de
70x12 mm.y herrajes de colgar y seguridad de la serie ocariz aisi 304
compuesto por: * 4 pernios mod. 100b ;* 2 manillas con escudo redondo ref. a; acabado f6-inox., y cerradura con resbalon y condena o
llave. totalmente montada y terminada lacada en cabina, color blanco, presentando certificados fsc de la madera utilizada y certificación
de recogida autorizada de pintura sobrante en taller.
Descomposición:
0602.sc1
m2 Lacado de puertas ciegas de madera con una capa de protector químico
insecticida-fungicida,
0602.sc2
u Marco de tabique para puerta, de hojas batientes, de madera de pino
flandes para pintar para una luz de marco de 70 cm de anchur
0602.sc3
u Hoja batiente para puerta interior, de 40 mm de espesor, 80 cm de
anchura y 210 cm altura, para pintar, de caras lisas y de estr
0602.sc4
m2 Tapajuntas de madera para pintar de sección rectangular lisa de 9 mm
de espesor y de 60 mm de ancho
0602.sc5
u Herrajes y juego de manivelas para puerta de interior de una hoja
batiente, de precio medio
Total cantidades alzadas

5,00
5,00
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C06 03

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,000

16,84

67,36

1,000

40,00

40,00

1,000

239,56

239,56

15,000

2,78

41,70

1,000

45,00

45,00

3,00

433,62

1.300,86

1,400
0,060
4,000

19,87
18,31
16,84

27,82
1,10
67,36

1,000

228,42

228,42

1,000

88,03

88,03

0,025

24,94

0,62

413,35

826,70

PUERTA INTERIOR DM LACADA 90x210

suministro y colocación de puerta de una hoja de 40 mm. de espesor,
de dimensiones 0,925 x 2,10 m, podrá incluir montante hasta falso techo si fuese necesario, con tablero de d.m. de 8 mm. de espesor con
armadura de pino soria de 1ª, canteada en todo su perimetro,trillaje
o enlistonado en su interior, incluso cerco de d.m. de 90x30 mm.,contracerco de 90x35 mm en madera de pino, tapajuntas de d.m. de
70x12 mm.y herrajes de colgar y seguridad de la serie ocariz aisi 304
compuesto por: * 4 pernios mod. 100b ;* 2 manillas con escudo redondo ref. a; acabado f6-inox., y cerradura con resbalon y condena o
llave. totalmente montada y terminada lacada en cabina, color blanco, presentando certificados fsc de la madera utilizada y certificación
de recogida autorizada de pintura sobrante en taller.
Descomposición:
0603.tc1
m2 Pintado de puertas ciegas de madera, al esmalte sintético, con una capa
de protector químico insecticida-fungicida, una sellador
0603.tc2
u Marco de tabique para puerta, de hojas batientes, de madera de pino
flandes para pintar para una luz de marco de 70 cm de anchur
0603.tc3
u Hoja batiente para puerta interior, de 40 mm de espesor, 80 cm de
anchura y 210 cm altura, para pintar, de caras lisas y de estr
0603.tc4
m2 Tapajuntas de madera para pintar de sección rectangular lisa de 9 mm
de espesor y de 60 mm de ancho
0603.tc5
u Herrajes y juego de manivelas para puerta de interior de una hoja
batiente, de precio medio
Total cantidades alzadas
C06 04

u

3,00

HOJA CORREDERA 90x210 PC-1

suministro y colocación de puerta de una hoja de 40 mm. de espesor,
de dimensiones 0,925 x 2,10 m, con tablero de d.m. de 8 mm. de espesor con armadura de pino soria de 1ª, canteada en todo su perimetro,trillaje o enlistonado en su interior, herrajes de colgar y seguridad
de la serie ocariz aisi 304 compuesto por: * 2 tiradores f6-inox., y cerradura con resbalon y condena o llave. totalmente montada y terminada lacada en cabina, color blanco, presentando certificados fsc de
la madera utilizada y certificación de recogida autorizada de pintura
sobrante en taller. Guia de perfil de aluminio anodizado "SILVER"
(AA10 ISO 7599-10 micras). Sistema corredero "SLID 150 KSC RETRACT" de cierre controlado Guia vista
Descomposición:
0604.uc1
h Oficial 1a carpintero
0604.uc2
h Ayudante carpintero
0604.uc3
m2 Lacado de puertas ciegas de madera con una capa de protector químico
insecticida-fungicida,
0604.uc4
u Hoja para puerta interior de 40 mm de espesor, para una luz de 90x 210
cm, de caras lisas con acabado lacado
0604.uc5
u Guia de cierre controlado, herrajes i accesorios para puerta corredera
empotrada para una luz de paso de 90x 210cm, de DM lacado
0604.uc6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

2,00
2,00
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C06 05

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,984
0,044
4,400

19,87
18,31
16,84

19,55
0,81
74,10

1,000

437,42

437,42

1,000

127,97

127,97

1,000

310,41

310,41

0,025

24,94

0,62

1,00

970,88

970,88

0,984
0,044
5,280

19,87
18,31
16,84

19,55
0,81
88,92

1,000

528,44

528,44

1,000

127,97

127,97

1,000

310,41

310,41

0,025

24,94

0,62

1.076,72

1.076,72

HOJA CORREDERA 200x200 PC-2

suministro y colocación de puerta de una hoja de 40 mm. de espesor,
de dimensiones 2,0 x 2,10 m, con tablero de d.m. de 8 mm. de espesor con armadura de pino soria de 1ª, canteada en todo su perimetro,trillaje o enlistonado en su interior, herrajes de colgar y seguridad
aisi 304 compuesto por: * 2 tiradores f6-inox., y cerradura con resbalon y condena o llave. totalmente montada y terminada lacada en cabina, color blanco, presentando certificados fsc de la madera utilizada
y certificación de recogida autorizada de pintura sobrante en taller.
Guia de perfil de aluminio anodizado "SILVER" (AA10 ISO 7599-10 micras). Sistema corredero "SLID 150 KSC RETRACT" de cierre controlado Guia vista. Sistema control de accesos adaptado
Descomposición:
0605.vc1
h Oficial 1a carpintero
0605.vc2
h Ayudante carpintero
0605.vc3
m2 Lacado de puertas ciegas de madera con una capa de protector químico
insecticida-fungicida,
0605.vc4
u Hoja para puerta interior de 40 mm de espesor, para una luz de 200x
200 cm, de caras lisas con acabado lacado
0605.vc5
u Guia de cierre controlado, herrajes i accesorios para puerta corredera
para una luz de paso de 200x200cm, de DM lacado, para 1
0605.vc6
u Cilindro electrónico Salto NEO BLE Mifare DESFire, leva DIN R15,
acabo cromado satinado, o equivalente
0605.vc7
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas
C06 06

u

1,00

HOJA CORREDERA 200x240 PC-3

suministro y colocación de puerta de una hoja de 40 mm. de espesor,
de dimensiones 2,0 x 2,40 m, con tablero de d.m. de 8 mm. de espesor con armadura de pino soria de 1ª, canteada en todo su perimetro,trillaje o enlistonado en su interior, herrajes de colgar y seguridad
aisi 304 compuesto por: * 2 tiradores f6-inox., y cerradura con resbalon y condena o llave. totalmente montada y terminada lacada en cabina, color blanco, presentando certificados fsc de la madera utilizada
y certificación de recogida autorizada de pintura sobrante en taller.
Guia de perfil de aluminio anodizado "SILVER" (AA10 ISO 7599-10 micras). Sistema corredero "SLID 150 KSC RETRACT" de cierre controlado Guia vista. Sistema control de accesos adaptado
Descomposición:
0606.wc1
h Oficial 1a carpintero
0606.wc2
h Ayudante carpintero
0606.wc3
m2 Lacado de puertas ciegas de madera con una capa de protector químico
insecticida-fungicida,
0606.wc4
u Hoja para puerta interior de 40 mm de espesor, para una luz de 200x
240 cm, de caras lisas con acabado lacado
0606.wc5
u Guia de cierre controlado, herrajes i accesorios para puerta corredera
para una luz de paso de 200x240cm, de DM lacado, para 1
0606.wc6
u Cilindro electrónico Salto NEO BLE Mifare DESFire, leva DIN R15,
acabo cromado satinado, o equivalente
0606.wc7
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

C06 09

m2 PUERTA PLEGABLE 4,50 x 2,50 m

Puerta plegable bidireccional formado por módulos de 1,2x3,5 m de
dimensiones máximas y 71 mm de espesor, con una masa superficial
32 kg/m2, perfileria vista de aluminio anodizado y aislamiento interior de lana mineral de roca, acabado exterior con tablero de DM, mecanismos de fijación y liberación manuales y sistema corredero con
carril superior e inferior, colocado. Pintado de puertas al esmalte sintético, con una capa de protector químico insecticida-fungicida, una
selladora y dos de acabado
Descomposición:
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Descomposición:
0609.yc1
h Oficial 1a montador
0609.yc2
h Ayudante montador
0609.yc3
m2 Módulo para tabique móvil bidireccional de 1,2x3,5 m de dimensiones
máximas y 71 mm de espesor, con una masa superficial de 32 k
0609.yc4
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

0,905
0,905
1,000

20,17
18,18
301,25

18,25
16,45
301,25

0,015

34,71

0,52

Total cantidades alzadas

11,27
336,47

3.792,02

79,38

238,14

10,90

163,50

402,00

402,00

TOTAL C06.............................................................................................................................................................

11.483,15

11,27
C06 10

u

MUELLE DORMA TS 68 PUERTAS MADERA

suministro e instalación de muelle marca dorma modelo ts 68 para
puertas de madera, incluso p.p de medios auxiliares, totalmente montado.
Total cantidades alzadas

3,00
3,00

C06 11

u

TOPE DE PUERTA SEMIESFERICO

suministro e instalación de tope de puertas de suelo semiesférico
marca ocariz referencia 564 de acero inoxidable ansi 304 mate fijado
mediante tornillo, para protección de puertas, instalado completo.
Total cantidades alzadas

15,00
15,00

C06 12

u

ENCIMERA FORMICA (Office)

Encimera postformada con sujección en perímetro de pared o con
patas de acero inox de medidas totales 2,00 con un ancho de 50 cms
realizadas en material de formica postformad
Total cantidades alzadas

1,00
1,00
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C07

CAP.VII - CERRAJERIA

C07 01

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,100
0,100
1,050

19,14
17,94
15,13

1,91
1,79
15,89

0,020

19,59

0,39

35,90

19,98

717,28

0,600
0,150
0,110

20,17
18,18
17,21

12,10
2,73
1,89

0,320

11,96

3,83

2,040

216,63

441,93

0,025

14,83

0,37

2,00

462,85

925,70

0,600
0,150
0,100

20,17
18,18
17,21

12,10
2,73
1,72

0,290

11,96

3,47

1,200

104,19

125,03

0,025

14,83

0,37

145,42

290,84

PERFIL"U" 20 mm ACERO INOXIDABLE TECHO/SUELO PARA VIDRIO LAMINAR

Perfil de acero inoxidable AISI 304, de 20x13x20 mm, para alojamiento de vidrio de 10 mm de espesor, fijado al paramento soporte con
tornillos
Descomposición:
0701.ad1
h Oficial 1ª cerrajero.
0701.ad2
h Ayudante cerrajero.
0701.ad3
ml. Perfil de acero inoxidable AISI 304, de 20x13x20 mm, para alojamiento
de vidrio de 10 mm de espesor, incluso tornillos.
0701.ad4
Costes directos complementarios
Total cantidades alzadas
C07 02 C07.07

u

35,90

VENTANA DOS HOJAS BATIENTES F1

Ventana de aluminio anodizado natural con rotura de puente térmico, con dos hojas batientes, para un hueco de obra aproximado de
120x150 cm, elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana
Descomposición:
07020707.bd1 h Oficial 1a montador
07020707.bd2 h Ayudante montador
07020707.bd3 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
07020707.bd4 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente
07020707.bd5 m2 Ventana de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico,
con dos hojas batientes, para un hueco de obra de 1,5 a 2,1
07020707.bd6 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas
C07 03

u

2,00

VENTANA F1. PARTE SUPERIOR FIJA

Hoja fija de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico, para un hueco de obra aproximado de 120x120 cm, elaborada
con perfiles de precio alto, clasificación mínima 3 de permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 8A de estanqueidad
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia
al viento según UNE-EN 12210
Descomposición:
0703.cd1
h Oficial 1a montador
0703.cd2
h Ayudante montador
0703.cd3
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
0703.cd4
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente
0703.cd5
m2 Ventana de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico,
con dos hojas batientes, para un hueco de obra de 1,5 a 2,1
0703.cd6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

2,00
2,00

C07 04

u

VENTANA F2

Ventana de aluminio anodizado natural con rotura de puente térmico, con una hoja oscilobatiente, para un hueco de obra aproximado
de 75x120 cm, elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 3 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación
mínima 8A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana
Descomposición:
24 marzo 2021
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Descomposición:
0704.dd1
h Oficial 1a montador
0704.dd2
h Ayudante montador
0704.dd3
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
0704.dd4
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente
0704.dd5
m2 Ventana de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico,
con una hoja oscilobatiente, para un hueco de obra de 0,75
0704.dd6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

C07 05

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,400
0,100
0,080

20,17
18,18
17,21

8,07
1,82
1,38

0,230

11,96

2,75

1,040

296,20

308,05

0,025

9,89

0,25

3,00

322,32

966,96

0,600
0,150
0,100

20,17
18,18
17,21

12,10
2,73
1,72

0,290

11,96

3,47

1,200

361,92

434,30

0,025

14,83

0,37

5,00

454,69

2.273,45

0,700
0,150
0,140

20,17
18,18
17,21

14,12
2,73
2,41

0,410

11,96

4,90

4,650

218,48

1.015,93

0,025

16,85

0,42

1,00

1.040,51

1.040,51

0,700
0,150

20,17
18,18

14,12
2,73

3,00

VENTANA F3

Ventana de aluminio anodizado natural con rotura de puente térmico, con una hoja oscilobatiente, para un hueco de obra aproximado
de 120x120 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210,
sin persiana
Descomposición:
0705.ed1
h Oficial 1a montador
0705.ed2
h Ayudante montador
0705.ed3
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
0705.ed4
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente
0705.ed5
m2 Ventana de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico,
con una hoja oscilobatiente, para un hueco de obra de 1,05
0705.ed6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas
C07 06

u

5,00

BALCONERA B1

Balconera de aluminio anodizado natural con rotura de puente térmico, con una hoja corredera monocarril, para un hueco de obra aproximado de 180x240 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 7A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210,
sin persiana
Descomposición:
0706.fd1
h Oficial 1a montador
0706.fd2
h Ayudante montador
0706.fd3
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
0706.fd4
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente
0706.fd5
m2 Balconera de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico,
con una hoja corredera monocarril, para un hueco de obra
0706.fd6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas
C07 07

u

1,00

BALCONERA B2

Balconera de aluminio anodizado natural con rotura de puente térmico, con dos hojas batientes, para un hueco de obra aproximado de
120x220 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación
mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación
mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana
Descomposición:
0707.gd1
h
0707.gd2
h
24 marzo 2021
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0707.gd3
0707.gd4
0707.gd5
0707.gd6

dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente
m2 Balconera de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico,
con dos hojas batientes, para un hueco de obra de 2 a 2,9
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C07 08

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,140

17,21

2,41

0,410

11,96

4,90

2,820

222,69

627,99

0,025

16,85

0,42

3,00

652,57

1.957,71

0,700
0,150
0,160

20,17
18,18
17,21

14,12
2,73
2,75

0,480

11,96

5,74

2,350

181,72

427,04

0,025

16,85

0,42

2,00

452,80

905,60

0,700
0,150
0,160

20,17
18,18
17,21

14,12
2,73
2,75

0,480

11,96

5,74

4,300

181,72

781,40

0,025

16,85

0,42

1,00

807,16

807,16

0,900
0,180
0,170

20,17
18,18
17,21

18,15
3,27
2,93

0,520

11,96

6,22

6,010

116,87

702,39

3,00

BALCONERA B3. 1 HOJA BATIENTE

Balconera de aluminio anodizado natural con rotura de puente térmico, con una hoja batients, para un hueco de obra aproximado de
100x250 cm, elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana
Descomposición:
0708.hd1
h Oficial 1a montador
0708.hd2
h Ayudante montador
0708.hd3
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
0708.hd4
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente
0708.hd5
m2 Balconera de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico,
con dos hojas batientes, para un hueco de obra de 2,5 a 3
0708.hd6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas
C07 09

u

2,00

BALCONERA B4. 2 HOJAS BATIENTES

Balconera de aluminio anodizado natural con rotura de puente térmico, con dos hojas batientes, para un hueco de obra aproximado de
180x220 cm, elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana
Descomposición:
0709.id1
h Oficial 1a montador
0709.id2
h Ayudante montador
0709.id3
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
0709.id4
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente
0709.id5
m2 Balconera de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico,
con dos hojas batientes, para un hueco de obra de 3 a 3,9
0709.id6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas
C07 10

u

1,00

BALCONERA B4. 1 HOJA FIJA

Hoja fija de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico, para un hueco de obra aproximado de 240x230 cm, elaborada
con perfiles de precio alto, clasificación mínima 4 de permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia
al viento según UNE-EN 12210
Descomposición:
0710.jd1
h Oficial 1a montador
0710.jd2
h Ayudante montador
0710.jd3
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
0710.jd4
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente
0710.jd5
m2 Hoja fija de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico,
para un hueco de obra de 4,5 a 6,24 m2 de superficie, ela
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0710.jd6

%

para un hueco de obra de 4,5 a 6,24 m2 de superficie, ela
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C07 11

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,025

21,43

0,54

1,00

733,50

733,50

0,900
0,180
0,170

20,17
18,18
17,21

18,15
3,27
2,93

0,520

11,96

6,22

5,970

116,87

697,71

0,025

21,43

0,54

1,00

728,82

728,82

1,000

18,09

18,09

1,000

98,00

98,00

6,15

116,09

713,95

0,600
0,600
1,000

20,17
18,18
125,00

12,10
10,91
125,00

0,500

310,41

155,21

0,015

23,01

0,35

2,00

303,57

607,14

0,190

19,82

3,77

1,00

BALCONERA B5

Hoja fija de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico, para un hueco de obra aproximado de 240x230 cm, elaborada
con perfiles de precio alto, clasificación mínima 4 de permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia
al viento según UNE-EN 12210
Descomposición:
0711.kd1
h Oficial 1a montador
0711.kd2
h Ayudante montador
0711.kd3
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
0711.kd4
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente
0711.kd5
m2 Hoja fija de aluminio anodizado natural, con rotura de puente térmico,
para un hueco de obra de 4,5 a 6,24 m2 de superficie, ela
0711.kd6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas
C07 12

m

1,00

BARANDILLA DE ACERO, PINTADA Y COLOCADA

Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior,
montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 120 a 140 cm de
altura como máximo, anclada con 2 capas de imprimación antioxidante y 2 capas de acabado con pintura metálica anticorrosiva
Descomposición:
0712.ld2
0712.ld3

Pintado de barandilla y reja de acero de barrotes separados 10 cm, con
pintura de partículas metálicas, con dos capas de imprima
Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior,
montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 120 a 140 cm

Total cantidades alzadas
C07 13

u

6,15

GUIA PUERTA CORREDERA ACCESO

Herrajes para puertas correderas compuestos por guía de aluminio
anodizado de 2 m, de longitud, para una puerta de peso máximo de
200 kg, 2 carros para suspensión de la puerta, topes retenedores, pieza de guiado inferior y elementos de fijación, montada en los paramentos de soporte y en la puerta. Guia de perfil de aluminio anodizado "SILVER" (AA10 ISO 7599-10 micras). Sistema corredero "SLID 150
KSC RETRACT" de cierre controlado Guia vista. Sistema control de accesos adaptado
Descomposición:
0713.md1
h
0713.md2
h
0713.md3
u
0713.md4

u

0713.md5

%

Oficial 1a montador
Ayudante montador
Herrajes para puertas correderas compuestos por guía de aluminio
anodizado de 2 m, de longitud, para una puerta de peso máximo d
Cilindro electrónico Salto NEO BLE Mifare DESFire, leva DIN R15,
acabo cromado satinado, o equivalente
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C07 14

2,00

FORRO CHAPA ALUMINIO ANODIZADO PARAMENTO EXT

Forrado de paramento vertical/horizontal con chapa de aluminio anodizado de 1 mm de espesor, trabajado en el taller, colocado con fijaciones mecánicas sobre perfilería de acero galvanizado con montantes cada 60 cm
Descomposición:
0714.nd1
h
24 marzo 2021
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Descomposición:
0714.nd1
h
0714.nd2
h
0714.nd3
h
0714.nd4
h
0714.nd5
cu
0714.nd6
u
0714.nd7
m
0714.nd8
0714.nd9

Oficial 1a cerrajero
Oficial 1a cerrajero
Ayudante cerrajero
Ayudante cerrajero
Tornillos galvanizados
Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo
Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles entre 75 a 85
mm de ancho
m2 Chapa de aluminio de 1 mm de espesor, trabajado en el taller
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C07 15

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,190
0,080
0,190
0,080
0,093
12,000
1,660

19,82
19,82
18,25
18,25
2,63
0,17
1,04

3,77
1,59
3,47
1,46
0,24
2,04
1,73

1,050
0,015

31,40
10,28

32,97
0,15

7,00

47,42

331,94

0,400
1,000

19,82
211,25

7,93
211,25

1,000
0,025

62,14
7,93

62,14
0,20

1,00

281,52

281,52

0,400
1,000

19,82
316,87

7,93
316,87

0,025

7,93

0,20

1,00

325,00

325,00

0,500
0,250
0,500
2,550

19,51
19,82
17,24
12,96

9,76
4,96
8,62
33,05

0,010
0,022
0,101
39,500

1,36
252,49
9,91
0,92

0,01
5,55
1,00
36,34

0,015

23,33

0,35

20,00

99,64

1.992,80

0,300

19,82

5,95
34

7,00

PUERTA DE PERFILES METALICOS Y REJA DEPLOYE

Puerta de acero en perfiles laminados de una hojas batientes, para un
hueco de obra de 110x250 cm, con bastidor, chapas perforadas de 1
mm de espesor y marco, cerradura de golpe, acabado esmaltado, colocada
Descomposición:
0715.ñd1
h
0715.ñd2
u
0715.ñd3
0715.ñd4

u
%

Oficial 1a cerrajero
Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hojas
batientes, para un hueco de obra de 110x250cm, con bastidor , cha
Herrajes para puerta de interior de dos hojas batientes, de precio medio
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C07 16

u

1,00

FIJO DE PERFILES METALICOS Y REJA DEPLOYE

Fijo de acero en perfiles laminados de paramento, para un hueco de
obra de 1850x250 cm, con bastidor, chapas perforadas de 1 mm de
espesor, acabado esmaltado, colocada
Descomposición:
0716.od1
h
0716.od2
u
0716.od3

%

Oficial 1a cerrajero
Fijo de acero en perfiles laminados de paramento, para un hueco de
obra de 1850x250 cm, con bastidor, chapas perforadas de 1 mm
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C07 17

1,00

m2 ACERO PARA PLETINAS Y REVESTIMIENTOS

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pletina en perfiles laminados en caliente, de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes, a una altura <= 3 m
Descomposición:
0717.pd1
h
0717.pd2
h
0717.pd3
h
0717.pd4
kg
0717.pd5
0717.pd6
0717.pd7
0717.pd8

kg
m3
cu
kg

0717.pd9

%

Oficial 1a
Oficial 1a cerrajero
Peón
Adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes, para
uso estructural
Clavo de acero
Lata de madera de pino
Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C07 18

m

20,00

ESCALERA METÁLICA (ACCESO A CUBIERTA)

Escalera metálica recta, de 0,6 m de ancho, con 2 soportes con perfiles de acero laminado IPN 120, escalones de plancha metálica con relieve antideslizante, conformada con pliegos frontales y posteriores,
de 2 mm de espesor, soldados superiormente a los perfiles y barandilla metálica de acero con tubo superior de 42 mm de diámetro, 3 barres de 12 mm de diámetro y montantes de sección rectangular
50x10 mm soldados lateralmente a los perfiles, con acabado lacado
Descomposición:
0718.qd1
h
24 marzo 2021
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Descomposición:
0718.qd1
h
0718.qd2
h
0718.qd3
m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,300
0,300
1,000

19,82
18,25
335,11

5,95
5,48
335,11

0,035

11,42

0,40

4,20

346,94

1.457,15

Descomposición:
0719.rd1
h
0719.rd2
h
0719.rd3
m3
0719.rd4
ud

0,353
0,176
0,052
2,000

17,24
16,13
73,13
13,13

6,09
2,84
3,80
26,26

0719.rd5

1,000

40,31

40,31

1,000

68,06

68,06

0,020

147,36

2,95

150,31

300,62

TOTAL C07.............................................................................................................................................................

17.357,65

0718.qd4

%

Oficial 1a cerrajero
Ayudante cerrajero
Escalera metálica recta, de 0,6 m de anchura, con 2 soportes con
perfiles de acero laminado IPN 120, escalones de plancha metáli
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C07 19

u

4,20

DESAGUE LINEAL

0719.rd6
0719.rd7

Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
Canaleta prefabricada de PVC, de 650 mm de longitud, 200 mm de
ancho y 188 mm de alto, gris, con conexiones de Ø 90 mm y Ø 110 m
ud Rejilla de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN
1433, de 200 mm de ancho y 1000 mm de longitud, modelo RAG-20
ud Sifón en línea, registrable, de PVC, color gris, "ADEQUA", de 110 mm
de diámetro.
% Medios auxiliares

Total cantidades alzadas

2,00
2,00
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C08

CAP.VIII - VIDRIERIA

C08 01

m2 VIDRIO LAMINAR INCOLORO 6+6 mm + 1 BUTIRAL

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Vidrio laminar de seguridad, de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral
translúcido, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, colocado con junquillo sobre madera, acero o aluminio

C08 02

Descomposición:
0801.sd1
h Oficial 1a vidriero
0801.sd2
m2 Vidrio laminar de seguridad, de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral
translúcido, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600
0801.sd3
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

0,500
1,000

24,64
58,57

12,32
58,57

0,015

12,32

0,18

Total cantidades alzadas

25,25
25,25

71,07

1.794,52

0,500
1,000

24,64
68,41

12,32
68,41

0,015

12,32

0,18

1,25

80,91

101,14

0,450
1,000

24,64
41,81

11,09
41,81

0,015

11,09

0,17

1,35

53,07

71,64

m2 VIDRIO LAMINAR INCOLORO 6+6 mm + 1 BUTIRAL COLOR

Vidrio laminar de seguridad, de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral de
color, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, colocado con junquillo sobre madera, acero o aluminio
Descomposición:
0802.td1
h Oficial 1a vidriero
0802.td2
m2 Vidrio laminar de seguridad, de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral
translúcido, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600
0802.td3
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas
C08 03

1,25

m2 VIDRIO TEMPLADO 10mm

Vidrio luna incolora de espesor 10 mm templada clase 1 (C) 1 según
UNE-EN 12600, colocado de con junquillo sobre madera, acero o aluminio
Descomposición:
0803.ud1
h Oficial 1a vidriero
0803.ud2
m2 Vidrio luna incolora de espesor 10 mm templada clase 1 (C) 1 según
UNE-EN 12600
0803.ud3
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas
C08 04

1,35

m2 VIDRIO BAJA EMISIVIDAD 4+4/10/4+4

Vidrio aislante de luna de baja emisividad de 4+4 mm de espesor con
1 butiral transparente clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, cámara de
aire de 10 mm y luna de 4+4 mm de espesor con 1 butiral transparente de luna coloreada, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, colocado
con junquillo sobre madera, acero o aluminio

C08 05

Descomposición:
0804.vd1
h Oficial 1a vidriero
0804.vd2
m2 Vidrio aislante de luna de baja emisividad de 4+4 mm de espesor con 1
butiral transparente clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, cám
0804.vd3
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

0,600
1,000

24,64
87,15

14,78
87,15

0,015

14,78

0,22

Total cantidades alzadas

48,56
48,56

102,15

4.960,40

3,442
3,442
1,000

18,62
17,42
68,50

64,09
59,96
68,50

1,000

225,30

225,30

1,000

578,55

578,55

1,000
0,020

209,84
406,43

209,84
8,13

u

PUERTA TEMPLADA INCOLORA de 2250x950 y 10 mm ESPESOR

Puerta de vidrio templado incoloro, de 2250x950 mm y 10 mm de espesor
Descomposición:
0805.wd1
h
0805.wd2
h
0805.wd3
u

24 marzo 2021

0805.wd4

u

0805.wd5

u

0805.wd6
0805.wd7

u
%

Oficial 1ª cristalero.
Ayudante cristalero.
Puerta de vidrio templado incoloro, de 2250x950 mm y 10 mm de
espesor. Según UNE-EN 410 y UNE-EN 673.
Herrajes, piezas metálicas, accesorios; pernios alto y bajo; puntos de
giro alto y bajo; tapa, caja y mecanismo de freno; inclus
Escudo electrónico Salt XS4 Proxi Mifarecon cerradura automáticaacero
inox satinado, juego de manillas Mod W o equivalente
Cerradero para cristal 113x296 de acero inox satinado
Medios auxiliares
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0805.wd8

%

Costes indirectos

Total cantidades alzadas
C08 06

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,030

414,56

12,44

7,00

1.226,81

8.587,67

3,442
3,442
1,000

18,62
17,42
76,02

64,09
59,96
76,02

1,000

225,30

225,30

1,000

578,55

578,55

1,000
0,020
0,030

209,84
406,43
414,56

209,84
8,13
12,44

1.234,33

2.468,66

7,00

PUERTA TEMPLADA INCOLORA de 2250x1050 y 10 mm ESPESOR

Puerta de vidrio templado incoloro, de 2250x1050 mm y 10 mm de
espesor
Descomposición:
0806.xd1
h
0806.xd2
h
0806.xd3
u
0806.xd4

u

0806.xd5

u

0806.xd6
0806.xd7
0806.xd8

u
%
%

Oficial 1ª cristalero.
Ayudante cristalero.
Puerta de vidrio templado incoloro, de 2250x1050 mm y 10 mm de
espesor. Según UNE-EN 410 y UNE-EN 673.
Herrajes, piezas metálicas, accesorios; pernios alto y bajo; puntos de
giro alto y bajo; tapa, caja y mecanismo de freno; inclus
Escudo electrónico Salt XS4 Proxi Mifarecon cerradura automáticaacero
inox satinado, juego de manillas Mod W o equivalente
Cerradero para cristal 113x296 de acero inox satinado
Medios auxiliares
Costes indirectos

Total cantidades alzadas

2,00
2,00

C08 08

u

PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA

Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura central, de dos hojas deslizantes de
90x265 cm y dos hojas fijas de 90x265 cm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel
de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según
UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas
sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno.
Descomposición:
0808.yd1
h
0808.yd2
h
0808.yd3
h
0808.yd4
h
0808.yd5
u
0808.yd6
m
0808.yd7
u
0808.yd8
%

Oficial 1ª montador.
8,000
19,42
155,36
Ayudante montador.
8,000
17,90
143,20
Oficial 1ª cristalero.
2,000
20,13
40,26
Oficial 1ª electricista.
1,000
19,42
19,42
#############################################################################################################
1,000
3.789,57
3.789,57
Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio.
2,480
0,90
2,23
Material auxiliar para la colocación de vidrios.
1,000
1,26
1,26
Costes directos complementarios
2,000
41,51
83,02

Total cantidades alzadas
C08 09

1,00
1,00

4.234,32

4.234,32

1,000
0,105

24,64
11,96

24,64
1,26

1,000
0,025

45,65
24,64

45,65
0,62

72,17

288,68

TOTAL C08.............................................................................................................................................................

22.507,03

m2 ESPEJO 5 mm.

Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, colocado adherido sobre tablero de madera
Descomposición:
0809.zd1
h Oficial 1a vidriero
0809.zd2
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano de
polimerización rápida monocomponente
0809.zd3
m2 Espejo de luna incolora de espesor 5 mm
0809.zd4
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

4,00
4,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,100
0,010
0,398
0,153
0,015

19,51
18,18
2,84
4,25
2,13

1,95
0,18
1,13
0,65
0,03

3,94

5.392,80

12,70

1.270,00

30,00

5,60

168,00

19,510
18,180
10,410
4,450
3,199

0,15
0,02
0,40
0,14
0,02

2,93
0,36
4,16
0,62
0,06

8,13

1.138,20

TOTAL C09.............................................................................................................................................................

7.969,00

C09

CAP. IX - PINTURAS

C09 01

m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE BLANCA RAL 9016

Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado
Descomposición:
0901.ae1
h
0901.ae2
h
0901.ae3
kg
0901.ae4
kg
0901.ae5
%

Oficial 1a pintor
Ayudante pintor
Pintura plástica, para interiores
Selladora
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

1.368,73
1.368,73

C09 02

m2 ESMALTE SATINADO S/METAL GRIS RAL 9006

pintura al esmalte satinado gris ral 9006 oa elegir, dos manos, y una
mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/rascado
de los óxidos y limpieza manual. medido en superficie realmente ejecutada
Total cantidades alzadas

100,00
100,00

C09 03

m

ESMALTE SATINADO S/ PASAMANOS ACERO GRIS RAL 9006

pintura al esmalte satinado gris ral 9006 o a elegir, dos manos sobre
pasamanos de acero, i/limpieza y desengrasado manual, imprimación
de wash-primer y acabado con esmalte. medido en longitud realmente ejecutada
Total cantidades alzadas
C09 04

30,00

m2 PINTADO PARAMENTO VERTICAL EXTERIOR

Pintado de paramento vertical exterior de cemento, con pintura al silicato con acabado liso, y pigmentos, con una capa de imprimación fijadora y dos de acabado. Incluso medios auxiliares
Descomposición:
0904.de1
h
0904.de2
h
0904.de3
Kg
0904.de4
Kg
0904.de5
%

Oficial 1a pintor
Ayudante pintor
Pintura al silicato, para exteriores
Imprimación fijadora acrílica
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

140,00
140,00
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PRECIO

IMPORTE

414,12

828,24

443,70

1.331,10

199,67

998,35

562,02

1.124,04

600,30

600,30

1,00

3.060,00

3.060,00

143,500
143,500
1,000

20,17
18,18
14.581,91

2.894,40
2.608,83
14.581,91

3,000

596,33

1.788,99

0,035

5.503,23

192,61

22.066,74

22.066,74

TOTAL C10.............................................................................................................................................................

30.008,77

C10

CAP. X - VARIOS.

C10 01

u

CANTIDAD

CORTINAS ENROLLABLES EXTERIOR. F1 (1270x1700)

Suministro de cortinas enrollables "GRAVENT PROEX", tejido Screen
exterior, sistema de guias casble inoxidable, soportes techo/pared, accionamiento con manivela, o equivalente
Total cantidades alzadas

2,00
2,00

C10 02

u

CORTINAS ENROLLABLES EXTERIOR. B2 (1200x2350)

Suministro de cortinas enrollables "GRAVENT PROEX", tejido Screen
exterior, sistema de guias casble inoxidable, soportes techo/pared, accionamiento con manivela, o equivalente
Total cantidades alzadas

3,00
3,00

C10 06

u

CORTINAS ENROLLABLES EXTERIOR. F3 (1720x720)

Suministro de cortinas enrollables "GRAVENT PROEX", tejido Screen
exterior, sistema de guias casble inoxidable, soportes techo/pared, accionamiento con manivela
Total cantidades alzadas

5,00
5,00

C10 07

u

CORTINAS ENROLLABLES EXTERIOR. B4/B5 (2560x2350)

Suministro de cortinas enrollables "GRAVENT PROEX", tejido Screen
exterior, sistema de guias casble inoxidable, soportes techo/pared, accionamiento con manivela, o equivalente
Total cantidades alzadas

2,00
2,00

C10 08

u

CORTINAS ENROLLABLES EXTERIOR. B4 (1830x2350)

Total cantidades alzadas

1,00
1,00

C10 09

u

INSTALACIÓN CORTINAS ENROLLABLES EXTERIOR

Total cantidades alzadas
C10 12

u

1,00

ASCENSOR ADAPTADO

Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, sistema de tracción con reductor y maniobra de paro y arranque de 2 velocidades, velocidad 1
m/s, nivel de tránsito estándar, para 6 personas (carga máxima de
480 kg), de 3 paradas (recorrido 6 m), habitáculo de calidad básica de
medidas 1250x1000 mm, embarque simple con puertas automáticas
de apertura central de 1+1 hojas de acero inoxidable de 800x2000
mm, puertas de acceso automáticas de apertura central de 1+1 hojas
acabadas pintadas de calidad básica de medidas 800x2000 mm, maniobra colectiva de bajada simple, con marcado CE según REAL DECRETO 203/2016
Descomposición:
1012.ke1
h Oficial 1a montador
1012.ke2
h Ayudante montador
1012.ke3
Ud Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, sistema de tracción con
reductor y curva de aceleración y desaceleración progresiva,
1012.ke4
Ud Material para la formación de parada de ascensor eléctrico, velocidad 1
m/s, nivel de tránsito estándar, para 6 personas (carga
1012.ke5
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas

1,00
1,00
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C11.1

CAP. XX.I - INSTALACION VOZ Y DATOS

EP742B68

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

12,09
10,80
611,43
33,30
17,43

12,09
10,80
611,43
33,30
17,43

1,00

685,05

685,05

1,000
1,000

12,09
128,18

12,09
128,18

2,00

140,27

280,54

3,000
3,000
1,000

12,09
10,80
1.016,60

36,27
32,40
1.016,60

1,00

1.085,27

1.085,27

3,000
3,000
1,000

12,09
10,80
515,67

36,27
32,40
515,67

1,00

584,34

584,34

0,500
1,000

12,09
117,46

6,05
117,46

123,51

741,06

ARMARIO RACK 19 '' 42U + ENCHUFES + VENTILACION + pasacables

Suministro y colocación de armario metálico con bastidor tipo rack
19 '', de 42U de altura, puerta con cristal SECURITIES, cerradura con
llave y acceso por los 4 lados, equipado con batería de enchufes, paneles pasacables y ventilación forzada, colocado superficialmente. Se
incluye latiguillos y conectores y material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BP742B68
uno
BP7ZRE50
uno
BP7ZVA00
uno

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Armario metálico. + Bastid.rack 19'', 2000x600x800mm, puerta cri
Regleta + guía, 5 enchufes 2P + T, p / armar.rack 19''
Módulo 3ventil.p / armar.rack 19'', Q = 320m3 / h

Total cantidades alzadas
EP7Z1520

u

1,00

PATCH PANEL ARMARIO RACK 19 '' 24 PUERTOS RJ45

Suministro y colocación de panel para armario tipo rack 19'' con 24
conectores RJ45 categoría 6 apantallado, colocado. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012M000
h
BP7Z1520
U

Oficial 1ª montador
Panel p / armario rack 19'', 24connec.RJ45 cat.5apantallatconnec

Total cantidades alzadas
EP7E11T1

u

2,00

SWITCH TIPO 1

Suministro y colocación de switch CATALYST 3560 o similar 24
10/100 / 1000T + 4SFP + IPB Image (Switch Tipo 1), para armario tipo
rack 19 '', con alimentación a 240V, colocado y conectado. Se incluye
material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012M000
h Oficial 1ª montador
A013M000
h ayudante montador
BP7E111C
uno Switch 1 puerto 10/100 Mbps, 1 puerto 100 FO (SC)
Total cantidades alzadas
EP7E11T2

u

1,00

SWITCH TIPO 2

Suministro y colocación de switch CATALYST 2960 24 o similar
10/100 + 2 1000 LAN Base Image (Switch Tipo 2), para armario tipo
rack 19 '', con alimentación a 240V, colocado y conectado. Se incluye
material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012M000
h Oficial 1ª montador
A013M000
h ayudante montador
BP7E112C
uno Switch 10/100 + 21000
Total cantidades alzadas
EP7EQ00W

u

1,00

SEGMENTO INALÁMBRICA

Subminsitre y colocación de sergment inalámbrico formado por elementos 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI Cnfg o equivalente y elemento Power Inyector for 1100, 1130AG, 1200 1230AG,
1240AG Series. Completo e instalar incluyendo parte proporcional de
accesorios.
Descomposición:
A012M000
h Oficial 1ª montador
BP7EQ000
uno Segmento inalámbrica
Total cantidades alzadas

6,00
6,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

EP434620

m

0,015
0,015
1,050

12,09
10,80
0,04

0,18
0,16
0,04

1.380,00

0,38

524,40

0,130
0,130
1,000

12,09
10,80
2,11

1,57
1,40
2,11

25,00

5,08

127,00

0,016
0,020
1,020

20,51
21,99
0,52

0,33
0,44
0,53

460,00

1,30

598,00

6,000
6,000

12,09
10,80

72,54
64,80

137,34

137,34

TOTAL C11.1..........................................................................................................................................................

4.763,00

CONDUCTOR UTP Cat6 PANTALLA

Suministro y colocación de cable de comunicaciones de 4 pares, categoría 6 UTP con pantalla, colocado. Se incluye material auxiliar de
montaje.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BP434620
m

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Cable comunicaciones 4parells, cat.6, ambpantalla

Total cantidades alzadas
EP431303

m

1.380,00

CABLE COMUNICACIONES 25 PARES

Suministro y colocación de cable de comunicaciones de 25 pares, sin
pantalla, colocado. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BP431300
m

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Cable p / transm.telefònica20parells 0,5mm2

Total cantidades alzadas
EG22H815

m

25,00

TUBO coarrugado DN25

Suministro y colocación de tubo flexible corrugado de PVC, de 25
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de
baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos,
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una
rigidez dieléctrica de 2000 V, montado en superficie. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG22H810
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Tubo flexible corrugado PVC s / halógenos, DN = 25mmbaixa emisió

Total cantidades alzadas
EP43RC02

u

460,00

CERTIFICACIÓN INSTALACIÓN

Certificación de la instalación de voz y datos. Con redacción de informe completo de los resultados.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h

Oficial 1ª montador
ayudante montador

Total cantidades alzadas

1,00
1,00
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C11.2

CAP. XX.II - INSTALACIÓN ELÉCTRICA

C11.2.1

ACOMETIDA Y CONTADOR

EG11ED62

U

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,250
1,250
1,000

20,51
21,99
174,97

25,64
27,49
174,97

1,00

228,10

228,10

1,250
1,250
1,000

20,51
21,99
522,48

25,64
27,49
522,48

1,00

575,61

575,61

0,020
0,020
1,000

20,51
21,99
8,26

0,41
0,44
8,26

25,00

9,11

227,75

0,025
0,020
1,020

20,51
21,99
0,77

0,51
0,44
0,79

1,74

43,50

TOTAL C11.2.1................................................................................

1.074,96

CAJA GENERAL PROTECCIÓN

Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
de 100A, según esquema Unesa número 10, seccionable en carga
(BUC), incluida base portafusibles trifásica (sin fusibles), neutro seccionable, bornes de conexión y grado de protección IP- 43, IK09, montado superficialmente
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG11ED80
U

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
CGP100

Total cantidades alzadas
EG1PUA63

U

1,00

EQUIPO MEDIDA

Conjunto de protección y medida del tipo TMF10 para suministro trifásico individual superior a 15 kW, para medida indirecta, potencia
43kW, tensión de 400 V, formado por conjunto de cajas modulares
de doble aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio de tamaños totales 810x1440x171 mm, con base de fusibles (sin incluir los
fusibles), sin equipo de comptage, con IGA tetrapolar (4P) de 63A y
poder de corte de 30 kA, sin protección diferencial, colocado superficialmente
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BGH65FVB
U

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
EQUIPO TMF10

Total cantidades alzadas
EG312247

M

1,00

CONDUCTOR 50MM2 RZ1K

Cable con conductor de cobre de 0,6 / 1 kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS +), Cca-s1b, de 1, a1, tetrapolar, de sección 4
x 50 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BGH54R5E
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
cable RZ1 50

Total cantidades alzadas
EG22TD1K

m

25,00

TUBO coarrugado PE63

Subminsitre y colocación de tubo curvable corrugado de polietileno,
de 63 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N,
montado como canalización. Se incluye material auxilair de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG22TD10
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Tubo curvable corrugado polietileno, DN = 63, impacto = 20J, res

Total cantidades alzadas

25,00
25,00
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C11.2.2

RED CONEXION TIERRAS

EGDZU001

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,250
0,250
1,000

20,51
21,99
7,39

5,13
5,50
7,39

2,00

18,02

36,04

0,233
0,233
1,000
1,000

20,51
21,99
7,29
2,74

4,78
5,12
7,29
2,74

4,00

19,93

79,72

0,200
0,200
1,020
1,000

20,51
21,99
0,86
0,08

4,10
4,40
0,88
0,08

30,00

9,46

283,80

0,090
0,090
1,020

20,51
21,99
5,94

1,85
1,98
6,06

9,89

296,70

202,51

202,51

TOTAL C11.2.2................................................................................

898,77

PUNTO DE TOMA DE TIERRA (CAJA seccionadores)

Suministro y colocación de punto de conexión a tierra con puente
seccionador de pletina de cobre, montado en caja estanca y colocado
superficialmente. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BGDZU001
uno Punto conexión tierra, puente secc.Cu, caja est., P / superf.
Total cantidades alzadas
EGD1222E

u

2,00

PIQUETA CONEXIÓN DE 2 M

Suministro y colocación de piqueta de toma de tierra de acero, con
recubrimiento de cobre de 300 micras de espesor, de 2000 mm de
longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo. Se incluye
material auxiliar de conexión.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BGD12220
uno
BGYD1000
uno

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Piqueta connex.terra acero, L = 1500mm, d14,6mm, 300µm
Ppelem.especials p / piqu.connex.terr.

Total cantidades alzadas
EG380907

m

4,00

CONDUCTOR COBRE NU 1x35

Suministro y colocación de conductor de cobre desnudo, unipolar de
sección 1x35 mm2, montado en malla de conexión a tierra. Se incluye
material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG380900
m
BGY38000
uno

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Conductor cobre desnudo, 1x35mm2
Ppelem.especials p / conduc.Cu.nus

Total cantidades alzadas
EG31EC06

m

30,00

CONDUCTOR UNE RZ1-K 0,6 / 1 1x25 (TUB)

Suministro y colocación de conductor de cobre de designación UNE
RZ1-K 0,6 / 1 kV, Cca-s1b, de 1, a1 con baja emisión humos, unipolar
de sección 1x25 mm2, colocado en tubo. Se incluye material auxiliar
de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG31EC00
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Conductor de cobre UNE RZ1-K 0,6 / 1 kV baja emisión humos 1x9

Total cantidades alzadas

30,00
30,00

EGDZ1102

u

PUESTA A TIERRA ELEMENTOS INSTALACIONES

Puesta a tierra del elementos metálicos de la instalación (barras baños, bandejas, tuberías, estructura paneles fotovoltaicos, báculo ennlumenat, etc ...) mediante conductor de cobre con aislamiento tipo
RZ1-K o ES07Z1-K según necesidades y con conexión con terminales
y tornillos autorroscantes. Se incluye material auxiliar de montaje.
Total cantidades alzadas

1,00
1,00
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CANTIDAD

C11.2.3

CONDUCTORES Y CANALIZACIONES

EG151512

u

PRECIO

IMPORTE

60,00

0,89

53,40

0,016
0,020
1,020

20,51
21,99
0,39

0,33
0,44
0,40

480,00

1,17

561,60

0,016
0,020
1,020

20,51
21,99
0,52

0,33
0,44
0,53

290,00

1,30

377,00

0,015
0,015
1,020

20,51
21,99
1,01

0,31
0,33
1,03

1.544,00

1,67

2.578,48

0,040
0,040
1,020

20,51
21,99
2,84

0,82
0,88
2,90

4,60

138,00

CAJA DERIVACIÓN PLASTIC

Suministro y colocación de caja de derivación cuadrada de plástico
según necesidades, con grado de protección normal y montada superficialmente o empotrada. Se incluye material de montaje.
Total cantidades alzadas
EG22H715

m

60,00

TUBO coarrugado DN20

Suministro y colocación de tubo flexible corrugado de PVC sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de
la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni
corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de
320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado en superficie. Se
incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG22H710
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Tubo flexible corrugado PVC s / halógenos, DN = 20mmbaixa emisió

Total cantidades alzadas
EG22H815

m

480,00

TUBO coarrugado DN25

Suministro y colocación de tubo flexible corrugado de PVC, de 25
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de
baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos,
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una
rigidez dieléctrica de 2000 V, montado en superficie. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG22H810
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Tubo flexible corrugado PVC s / halógenos, DN = 25mmbaixa emisió

Total cantidades alzadas
EG31G306

m

290,00

CONDUCTOR COBRE RZ1-K 0,6 / 1 kV 3x2,5mm2

Suministro y colocación de conductor de cobre de designación UNE
RZ1-K 0,6 / 1 kV, Cca-s1b, de 1, a1 con baja emisión humos, tripolar
de sección 3x2,5 mm2, colocado en tubo. Se incluye material auxiliar
de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG31G300
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Conductor de cobre UNE RZ1-K 0,6 / 1 kV baja emisión humos 3x2

Total cantidades alzadas
EG31J506

m

1.544,00

CONDUCTOR COBRE RZ1-K 0,6 / 1 kV 5x6mm2

Suministro y colocación de conductor de cobre de designación UNE
RZ1-K 0,6 / 1 kV, Cca-s1b, de 1, a1 con baja emisión humos, pentapolar de sección 5x6 mm2, colocado en tubo. Se incluye material auxiliar
de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG31J500
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Conductor de cobre UNE RZ1-K 0,6 / 1 kV baja emisión humos 5x6

Total cantidades alzadas

30,00
30,00
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EG31J406

m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,015
0,015
1,020

20,51
21,99
1,98

0,31
0,33
2,02

15,00

2,66

39,90

0,015
0,015
1,020
1,000

20,51
21,99
0,19
0,23

0,31
0,33
0,19
0,23

1.998,00

1,06

2.117,88

0,091
0,050
1,000
1,000

20,51
21,99
18,31
2,70

1,87
1,10
18,31
2,70

18,00

23,98

431,64

0,077
0,050
1,000
3,000

20,51
21,99
19,85
2,70

1,58
1,10
19,85
8,10

60,00

30,63

1.837,80

0,015
0,015
1,000

20,51
21,99
0,91

0,31
0,33
0,91

1,55

124,00

CONDUCTOR COBRE RZ1-K 0,6 / 1 kV 5x4mm2

Suministro y colocación de conductor de cobre de designación UNE
RZ1-K 0,6 / 1 kV, Cca-s1b, de 1, a1 con baja emisión humos, pentapolar de sección 5x4 mm2, colocado en tubo. Se incluye material auxiliar
de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG31J400
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Conductor de cobre UNE RZ1-K 0,6 / 1 kV baja emisión humos 5x2

Total cantidades alzadas
EG313202

m

15,00

CONDUCTOR COBRE ES07Z1K 1,5

Cable con conductor de cobre de 750V de tensión asignada, con designación ES07-Z1K (AS +), Cca-s1b, de 1, a1, unipolar de sección 1,5
mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos,
colocado en tubo
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG313200
m
BGW31000
uno

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Conductor de cobre UNE ES07Z1K 1,5mm2
Ppaccessoris p / conduc.Cu ES07

Total cantidades alzadas
EG2DA70A

m

1.998,00

BANDEJA REJA 150x60 + SEPARADOR + SOPORTES c / 2

Subminsitre y colocación de bandeja metálica de rejilla de acero, con
separador, con ala de 60 mm, de 150 mm de ancho y montada superficialmente con soportes cada 2 metros. Se incluye material auxiliar
de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG2DA700
m
BGW2D000
uno

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Bandeja reixetaacer recobr.sintèt., Amp = 150mm
Ppaccessoris p / safat.met.

Total cantidades alzadas
EG2D250A

m

18,00

BANDEJA REJA 200x60 + SEPARADOR + SOPORTES c / 2

Subminsitre y colocación de bandeja metálica de rejilla de acero, con
separador, con ala de 60 mm, de 200 mm de ancho y montada superficialmente con soportes cada 2 metros. Se incluye material auxiliar
de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG2D2500
m
BGW2D000
uno

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Bandeja reixaacer, ala estánd., Amp = 200mm
Ppaccessoris p / safat.met.

Total cantidades alzadas
EG354778

m

60,00

CONDUCTOR COBRE RZ1-K 0.6/1KV 3X6mm2

Suministro y colocación de conductor de cobre de designación UNE
RZ1-K 0,6 / 1 kV, Cca-s1b, de 1, a1 con baja emisión humos, tripolar
de sección 3x6 mm2, colocado en tubo. Se incluye material auxiliar de
montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BGT65343
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
CONDUCTOR RZ1K 3X6MM2

Total cantidades alzadas

80,00
80,00

24 marzo 2021

45

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN EDIFICIO DUANA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

C11.2.4

CUADROS Y SUBCUADROS

EG1AU001

uno CGBT

PRECIO

IMPORTE

TOTAL C11.2.3................................................................................

8.259,70

Suministro y colocación de armario metálico marca Schneider o equivalente con puerta y llave. Incluye suministro, montaje y conexionado, conteniendo en su interior todos los elementos de mando y protección descritos a continuación y en todo caso los definidos en el esquema unifilar para el CGBT. Como norma general se tendrán en
cuenta las siguientes premisas: Toda la aparamenta será Schneider
Los interruptores automáticos tendrán un PdC mínimo de 6 kA. Los
elementos reflejados los esquemas unifilares identificarán de acuerdo
a los mismos Las conexiones se efectuarán mediante terminales a presión Las salidas de los cableados a los receptores se efectuarán mediante bornas numeradas, Todos los conductores serán de colores homologados y correctamente numerado e identificados. El cuadro dispondrá de un espacio de reserva mínimo del 20% S ' identificarán
con etiquetas cada uno de los circuitos. Se incluye material auxiliar de
montaje.
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
TERINE01
uno cuadro eléctrico
Total cantidades alzadas
EGHA1HY

4,000
4,000
1,000

20,51
21,99
4.680,41

82,04
87,96
4.680,41

1,00

4.850,41

4.850,41

4,000
4,000

20,51
21,99

82,04
87,96

1,00

uno FOTOVOLTAICA

Suministro y colocación de cuadros de proteccion de fotovoltaica:
1ud cuadro SOLVER de protección DC para instalaciones fotovoltaicas de conexión
a red sin monitorización. Entradas independientes, salidas independientes.
Protección de 2 string con bases portafusibles y fusibles de 15A gPV
1000Vd
c en ambos polos. Con protector contrasobreTensiónes transitorias tipo 2 hasta 1000Vdc. Montado e
n caja ABB Mistral IP65 de 12 módulos. Entradas y salidas con prensaestopas M16. Completo, montado, cableado y rotulado. SOLVER
STC2IP CUADRO 2 STRING INDEP 1000V 15A C/PROT o equivalente
1 ud Cuadro Solver protección AC para inversor trifásico de 5kW /
7kW Residencial
. Caja de superficie ABB Mistral de dimensiones 250x430x154mm, con
puerta tr
ansparente y grado de protección IP65. Aparamenta Hager. Automático 4x16A co
n poder de corte 6KA. Diferencial 4x25 A/30mA clase A. Protector de
sobretensiones transitorias Tip
o 2 Cirprotec. Preparado para cable de entrada y salida de h asta
16mm2. Completo, montado, cableado sin bornas (entradas y salidas.
SOLVER CUADRO AC INVERSOR TRIF 5,5KW/7KW/8.5KW RESIDENCIAL o equivalente
Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
24 marzo 2021
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BGH5TR4
BGHRT88

U
u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000
1,000

263,26
323,21

263,26
323,21

756,47

756,47

TOTAL C11.2.4................................................................................

5.606,88

cuadro DC
cuadro AC

Total cantidades alzadas

1,00
1,00

C11.2.5

ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR

EH61232E

u

Luminarias EMERGENCIA 100lm

Suministro y colocación de luminaria de emergencia y señalización
con lámpara LED y 100 lúmenes, de 1 h de autonomía, como máximo,
montada enrasada en techo con marco de montaje. Se incluye material auxiliar de montaje Marca LLEDO 431011011002ABL mimética BASIC S SLIM IP22 1,2W 5.000K o equivalente.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BH612320
uno
BHW61000
uno

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Luminaria emergencia / senyal.175-300lúmens, auton <2
Ppaccessoris llum.emerg./senyal.

Total cantidades alzadas
EH612225

u

0,150
0,150
1,000
1,000

20,51
21,99
38,88
0,34

3,08
3,30
38,88
0,34

8,00

45,60

364,80

0,150
0,150
1,000
1,000

20,51
21,99
61,56
0,34

3,08
3,30
61,56
0,34

23,00

68,28

1.570,44

0,200
0,200
1,000

20,51
21,99
297,28

4,10
4,40
297,28

305,78

1.223,12

8,00

Lumino EMERGENCIA 220lm

Suministro y colocación de luminaria de emergencia y señalización
con lámpara LED y 220 lúmenes, de 1 h de autonomía, como máximo,
montada enrasada en techo con marco de montaje. Se incluye material auxiliar de montaje Marca LLEDO 220lm IP22 1h MCA-4310-M
LED permanente DIFUSOR OPALINA o equivalente.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BH61LED1
uno
BHW61000
uno

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
luminaria 220lm
Ppaccessoris llum.emerg./senyal.

Total cantidades alzadas
EHKD88J

u

23,00

MI LED 110.30

Suministro e instalación de Luminaria colgante o de superficie MI
110.30 DA B - MI-LED o equivalente con driver electrónico regulable
Dali o Push&Dimm para módulos led de 80W, 8938Lm, 3000K, CRI80.
. Acabado en blanco. Longitud 2811mm
Incluyendo accsorios para adosar a paret.La partida entiende completa, incluyendo suministro, acopio de material, instalacion, elementos y
accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con medios manuales, incluyendo elevación y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para rellenar el Control de Calidad de la obra de las partidas que lo requieran.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BGTHD776
U

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
MILED 110.30

Total cantidades alzadas

4,00
4,00
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EHKF66D

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,250
0,250
1,000

20,51
21,99
159,58

5,13
5,50
159,58

4,00

170,21

680,84

0,250
0,250
1,000

20,51
21,99
348,32

5,13
5,50
348,32

8,00

358,95

2.871,60

0,250
0,250

20,51
21,99

5,13
5,50

MI LED 40.30

Suministro e instalación de Luminaria colgante o de superficie MI
40.30 DA B - MI-LED o equivalente con driver electrónico regulable
Dali o Push&Dimm para módulos led de 32W, 3576Lm, 3000K, CRI80.
. Acabado en blanco. Longitud 1127mm
Incluyendo accsorios para adosar a paret.La partida entiende completa, incluyendo suministro, acopio de material, instalacion, elementos y
accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con medios manuales, incluyendo elevación y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para rellenar el Control de Calidad de la obra de las partidas que lo requieran.
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BGT5DGY
uno MI LED 40.30
Total cantidades alzadas
EHKG6GD

u

4,00

MI LED 121.30

Suministro e instalación de Luminaria colgante o de superficie MI
121.30 DA B - MI-LED o equivalente con driver electrónico regulable
Dali o Push&Dimm para módulos led de 88W, 9832Lm, 3000K, CRI80.
. Acabado en blanco. Longitud 3091mm
Incluyendo accsorios para adosar a paret.La partida entiende completa, incluyendo suministro, acopio de material, instalacion, elementos y
accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con medios manuales, incluyendo elevación y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para rellenar el Control de Calidad de la obra de las partidas que lo requieran.
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BGTHD77D
uno MI LED 121.30
Total cantidades alzadas
EHKGTS6

u

8,00

MI LED 95.30

Suministro e instalación de Luminaria colgante o de superficie MI
95.30 DA B - MI-LED o equivalente con driver electrónico regulable
Dali o Push&Dimm para módulos led de 72W, 8044Lm, 3000K, CRI80.
. Acabado en blanco. Longitud 2530mm
Incluyendo accsorios para adosar a paret.La partida entiende completa, incluyendo suministro, acopio de material, instalacion, elementos y
accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con medios manuales, incluyendo elevación y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para rellenar el Control de Calidad de la obra de las partidas que lo requieran.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
24 marzo 2021
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BGTD6TF6

uno MI LED 95.30

Total cantidades alzadas
EHKG5TY6

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

295,66

295,66

8,00

306,29

2.450,32

0,250
0,250
1,000

20,51
21,99
110,98

5,13
5,50
110,98

4,00

121,61

486,44

0,500
0,500
1,000

20,51
21,99
90,72

10,26
11,00
90,72

111,98

1.903,66

8,00

ADA LED 20.30

Suministro e instalación de Aplique de pared ADA-LED o equivalente
con driver electrónico para módulos led de 16W, 1.800Lm, 3000K,
CRI80. Incluye tapas finales y elementos de fijación a pared. Acabado
en Blanco. Longitud 570mm
Incluyendo accsorios para adosar a paret.La partida entiende completa, incluyendo suministro, acopio de material, instalacion, elementos y
accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con medios manuales, incluyendo elevación y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para rellenar el Control de Calidad de la obra de las partidas que lo requieran.
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BGT6D5S
uno ADA LED 20.30
Total cantidades alzadas
EHKT5F4

u

4,00

PROYECTOR ACOL

Suministro e instalación de proyector orientable ACOL ESPECIAL o
equivalente , para techo pared, LED, 230V, 9.5W, CRI90. Dim
55x110mm
Incluyendo accsorios para adosar a paret.La partida entiende completa, incluyendo suministro, acopio de material, instalacion, elementos y
accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con medios manuales, incluyendo elevación y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para rellenar el Control de Calidad de la obra de las partidas que lo requieran.
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BGT5D9SS
uno PROYECTOR ACOL
Total cantidades alzadas

17,00
17,00

EHKTD66

u

MI LED 63.30

Suministro e instalación de Luminaria colgante o de superficie MI
63.30 DA B - MI-LED o equivalente con driver electrónico regulable
Dali o Push&Dimm para módulos led de 48W, 5663Lm, 3000K, CRI80.
. Acabado en blanco. Longitud 1688mm
Incluyendo accsorios para adosar a paret.La partida entiende completa, incluyendo suministro, acopio de material, instalacion, elementos y
accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con medios manuales, incluyendo elevación y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para rellenar el Control de Calidad de la obra de las partidas que lo requieran.
Descomposición:
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RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BGHTD68S
uno MI LED 63.30

0,250
0,250
1,000

20,51
21,99
210,61

5,13
5,50
210,61

Total cantidades alzadas

14,00
14,00

221,24

3.097,36

0,500
0,500
1,000

20,51
21,99
51,84

10,26
11,00
51,84

4,00

73,10

292,40

0,250
0,250
1,000

20,51
21,99
190,36

5,13
5,50
190,36

200,99

2.210,89

u

PANTALLA PEL 50.40

Suministro e instalación de Pantalla estanca de superficie con cuerpo
PS y PC y difusor opal antideslumbramiento. Driver electrónico para
tecnología LED smd 2835 de 50W - 6.250lm - 4.000ºK - CRI>80. Protección IP65. Rango
de temperatura. -15ºC a +50ºC. Ángulo de apertura de 120º. Entrada
de corriente lateral. Dim. 1500x68x70 mm. PEL 50.40 B - o equivalente
Incluyendo accsorios para adosar a paret.La partida entiende completa, incluyendo suministro, acopio de material, instalacion, elementos y
accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con medios manuales, incluyendo elevación y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para rellenar el Control de Calidad de la obra de las partidas que lo requieran.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BGR77GY
u

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
PANTALLA PEL50.40

Total cantidades alzadas
EHK2547

u

4,00

MI LED 53.30

Suministro e instalación de Luminaria colgante o de superficie MI
53.30 DA B - MI-LED o equivalente con driver electrónico regulable
Dali o Push&Dimm para módulos led de 40W, 4470Lm, 3000K, CRI80.
. Acabado en blanco. Longitud 1408mm
Incluyendo accesorios para adosar a paret.La partida entiende completa, incluyendo suministro, acopio de material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos
y limpieza de la obra. Todo ello con medios manuales, incluyendo elevación y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de
laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios
para rellenar el Control de Calidad de la obra de las partidas que lo
requieran.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BGT6553
u

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
MI LED 53.30

Total cantidades alzadas

11,00
11,00
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EHK45877

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,250
0,250
1,000

20,51
21,99
260,83

5,13
5,50
260,83

3,00

271,46

814,38

0,250
0,250
1,000

20,51
21,99
52,65

5,13
5,50
52,65

15,00

63,28

949,20

0,250
0,250
1,000

20,51
21,99
260,83

5,13
5,50
260,83

271,46

542,92

TOTAL C11.2.5................................................................................

19.458,37

MI LED 85.30

Suministro e instalación de Luminaria colgante o de superficie MI
85.30 DA B - MI-LED o equivalente con driver electrónico regulable
Dali o Push&Dimm para módulos led de 64W, 7151Lm, 3000K, CRI80.
. Acabado en blanco. Longitud 2249mm
Incluyendo accesorios para adosar a paret.La partida entiende completa, incluyendo suministro, acopio de material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos
y limpieza de la obra. Todo ello con medios manuales, incluyendo elevación y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de
laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios
para rellenar el Control de Calidad de la obra de las partidas que lo
requieran.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BGT5663
u

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
MI LED 85.30

Total cantidades alzadas
EHK86647

u

3,00

LLUMINARIA EXTERIOR

Suministro e instalacion de luminaria exterior LED bañador de suelo,
estanca IP65, encastada, asimetrica, con cuerpo de aluminio y difusor
opal. Tipo CRISTHER RIMA-M o equivalente.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
HT655387
u

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
LUMINARIA EXT. ENCAST

Total cantidades alzadas
EHK58447

u

15,00

LUMINARIA EXTERIOR BRAZO

Suministro e instalacion de luminaria exterior LED de pared, estanca
IP65, 30W, con cuerpo de acero galvanizado y cierre de crsital. Tipo
NOVATILU TOMSK o equivalente.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
HT6554776
u

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
LUMINARIA EXTR BRAZO

Total cantidades alzadas

2,00
2,00

C11.2.6

MECANISMOS Y EQUIPAMIENTO

EG638022

u

ENCHUFE (II + T) 16A

Suministro y colocación enchufe bipolar (II + T) de 16A marca BTICINO LIVINGLIGHT o equivalente , incluye caja para mecanismo, mecanismo, marco, tapa y accesorios de montaje. Completamente instalado.
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BG638022
uno Enchufe (II + t) 16A, precio alto, p / munt.superf.
Total cantidades alzadas

0,170
0,183
1,000

u

3,49
4,02
4,00

11,51

460,40

40,00
40,00

EG622041

20,51
21,99
4,00

INTERRUPTOR 10A

Suministro y colocación de interruptor de 10 A marca BTICINO LIVINGLIGHT o equivalente , incluye caja para mecanismo, mecanismo,
marco, tapa y accesorios de montaje. Completamente instalado.
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PRECIO

IMPORTE

0,150
0,133
1,000

20,51
21,99
1,57

3,08
2,92
1,57

5,00

7,57

37,85

0,400
0,400
1,000

12,09
10,80
96,17

4,84
4,32
96,17

4,00

105,33

421,32

0,550
0,550
1,000
1,000

20,51
17,59
631,83
2,89

11,28
9,67
631,83
2,89

1,00

655,67

655,67

0,200
0,200
1,000

20,51
21,99
93,15

4,10
4,40
93,15

8,00

101,65

813,20

Descomposición:
A012M000
h Oficial 1ª montador
A013M000
h ayudante montador
BP53U001
uno conector RJ45

0,150
0,150
1,000

12,09
10,80
1,49

1,81
1,62
1,49

Total cantidades alzadas

10,00
4,92

49,20

Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BG622041
uno Interruptor simp.10A, económico, p / empotrar
Total cantidades alzadas
EQ8AU010

u

5,00

secamanos

Subminsitre y colocación de secamanos por aire caliente con sensor
electrónico de presencia, fabricado en material vitrificado, de potencia 1000 W, caudal 3,6 m3 / minuto y temperatura 61 ° C, instal.lat. Se
incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012M000
h Oficial 1ª montador
A013M000
h ayudante montador
BQ8AU010
uno Secamanos por aire caliente con sensor electrónico de presencia
Total cantidades alzadas
EGB14W51

u

4,00

BATERÍA CONDENSADORES 20 kVAs

Suministro y colocación de batería de condensadores trifásica de 400
V y frecuencia de 50 Hz, de 20 kVAr de potencia reactiva, de funcionamiento automático, con regulador de energía reactiva con pantalla
de cristal líquido para la visualización del estado de funcionamiento,
con condensadores autoprotegidos, contactores con resistencias de
preinserción y armario metálico con grado de proetecció IP-31, montada superficialmente. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BGB14W51
uno
BGWB1000
uno

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
Batería condensadores 400V 50Hz, 20kV, p / munt.superf.
Ppaccessoris p / bater.conden.

Total cantidades alzadas
EHT1B010

u

1,00

SENSOR DE LUZ

Suministro y colocación de sensor de luz para el mando automático
de la iluminación en función de la luminosidad, sensibilidad de 2 a
1000 lux, empotrado. Se incluye material auxiliar de montaje y conexionado. Marca E-CONTROLES modelo E-multisensor Autodim DALI
o equivalente
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BHT1B010
uno Sensor de luz
Total cantidades alzadas
EP53U001

u

8,00

TOMA MURAL RJ45

Suministro y colocación de toma mural RJ45 de 8 contactos, marca
BTICINO LIVINGLIGHT o equivalente con marco y tapa. Totalmente
montada. Se incluye material auxiliar de montaje y conexionado.

10,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

EG61U160

u

Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BG61QR60
uno Caja modular PVC-M1, blanco, 216x154x60mm, p / 6 mec.mod.

0,300
0,066
1,000

20,51
21,99
194,41

6,15
1,45
194,41

Total cantidades alzadas

18,00
18,00

202,01

3.636,18

0,150
0,183
1,000

20,51
21,99
35,80

3,08
4,02
35,80

21,00

42,90

900,90

0,120
0,120
1,000

20,51
21,99
22,68

2,46
2,64
22,68

27,78

166,68

810,04

810,04

CAJAS CIMA 6 ELEMENTOS EMPOTRADA

Suministro y colocación de KIT CAJA BASES DE MURALES CIMA BOX
o equivalente de 3 módulos (6 elementos). Incluye los siguientes elementos: · Caja Bases de superficie de 3 módulos con marco · 2 bases
schuko Bases color blanco · 2 bases schuko Bases color verell · Una
placa Standrad con ventana y 2 conectores RJ45 · Cableado eléctrico
y de datos. Se incluye material auxiliar de montaje.

EG64U010

u

PULSADOR DALI

Suministro y colocación de pulsador para montar empotrado, serie LIVINGLIGHT de BTICINO o equivalente , con mecanismo DALI, incluye
caja para mecanismo, mecanismo, marco, tapa y accesorios de montaje. Completamente instalado.
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BG64U010
uno pulsador DALI
Total cantidades alzadas
EGF6YE8

u

21,00

DETECTOR PRESENCIA

Suministro y colocación de detector de presencia ON / OFF para el
mando automático de la iluminación, empotrado. Se incluye material
auxiliar de montaje y conexionado. Marca E-CONTROLES modelo
E-detector AUTOONOFF o equivalente
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BGT5RE4
uno detector presencia
Total cantidades alzadas

6,00
6,00

EHTF655S

u

PROGRAMACION DALI

Conjunto de programación y puesta en marcha del sistema de domótica, incluyendo: - Programación específica de los controladores, automatismos y secuencias de funcionamiento. - Direccionamiento de los
equipos en la red, para permitir la comunicación entre ellos. - Realización de tests de puntos para comprobar el conexionado entre los
equipos de control y los controladores. - Generación del progama de
gestión de las alarmas para el control automático y optimizado del
sistema. - Integración de protocolos con su programación específica.
- Configuración de la pantalla táctil de control y monitorización, con
la generación del gráficos necesarios. - Trabajar de ingeniería para generación y entrega de la documentación necesaria con esquemas y
características del sistema. - Puesta en marcha, pruebas y demostraciones del sistema.
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

EGRT589

u

PANTALLA TACTIL 7 "

Pantalla táctil color 7'' con conexión IP mediante ethernet, con funciones de router BACnet. Incluyendo accesorios de montaje y material
auxiliar. Completamente instalado. Marca / modelo: E-CONTROLS o
equivalente.
Descomposición:
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0,800
0,800
1,000

20,51
21,99
720,93

16,41
17,59
720,93

754,93

754,93

TOTAL C11.2.6................................................................................

8.706,37

Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BGF6TS54
uno PANTALLA TACTIL 7 "
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

C11.2.7

INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA

EGE15121

u

MODULO FOTOVOLTAICO

Suministro y colocación de módulos fotovoltaicos GREENHEISS
GH-340 o equivalente con una potencia pico de 340Wp, con marco
de aluminio anodizado, protección con vidrio templado, caja de conexión precableado con conectores especiales, colocado con soporte
sobre tejado plano ? potencia Nominal Placa Solar (Pmax): 340Wp. ?
Tensión circuito abierto (VOC): 42 V. ? Corriente de cortocircuito
(ISC): 10.2A. ? Tensión en el punto de máxima potencia (Vmax): 34,7
V. ? Corriente en el punto de máxima potencia (Imax): 9:8 A. ? Eficiencia: 18.9%. ? Tolerancia de potencia: 0 / + 3%. ? Célula solar: Silicio
monocristalino . ? Nº de Células: 63. ? Tamaño: 1772X1016mm. ? Peso: 20 Kg. ? Vidrio: Alta transmisividad, texturizado y templado. ? Marco: Aluminio anodizado, toma de tierra.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BGE15121ERJ4 U
BGE558DD
U

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Módulo fotovoltaico monocristalino 340
estructura panel

Total cantidades alzadas
EG552232

u

1,500
1,500
1,000
1,000

20,51
21,99
178,21
23,49

30,77
32,99
178,21
23,49

24,00

265,46

6.371,04

2,000
2,000
1,000

20,51
21,99
1.823,40

41,02
43,98
1.823,40

1.908,40

1.908,40

24,00

INVERSOR

Suministro y colocación de Inversor fotovoltaico trifásico, KOSNER
PLENTICORE PLUS 7 o equivalente , con las siguientes características:
Potencia nominal: 7,0kW. Potencia máxima de entrada: 10,5kW. Número de entradas: 3.
Número MPPT: 3. Tensión MPPT máxima: 720V. Rango de tensión
MPPT (modo dos s
eguidores): 290-720V. Rango de tensión MPPT (modo tres seguidores): 195-720V. Corriente máxima de
entrada: 13A. Eficiencia: 97,2%. Tensión min. de entrada bat ería:
120V. Tensión máx. entrada batería: 500V. Corriente de carga/descarga máx. entrada batería: 13/13A. Grado de prote cción IP65. Dimensiones: 563*405*233mm. Peso: 21,6kg. Compat ible con conectores
MC4. Dispositivo de desconexión CC autón
omo electrónico integrado. Paquete de comunicación integrado con
opción de distintas interfaces de comunicación.
la partida se entiende con el equipo instal.lat y funcionando.
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BG552232
uno INVERSOR
Total cantidades alzadas

1,00
1,00
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EG22H815

m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,016
0,020
1,020

20,51
21,99
0,52

0,33
0,44
0,53

156,00

1,30

202,80

0,023
0,023
1,020

20,51
21,99
0,88

0,47
0,51
0,90

200,00

1,88

376,00

0,200
0,020
1,000

20,51
21,99
8,26

4,10
0,44
8,26

20,00

12,80

256,00

2,000
2,000
1,000

20,51
21,99
416,36

41,02
43,98
416,36

501,36

501,36

TOTAL C11.2.7................................................................................

9.615,60

TUBO coarrugado DN25

Suministro y colocación de tubo flexible corrugado de PVC, de 25
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de
baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos,
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una
rigidez dieléctrica de 2000 V, montado en superficie. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG22H810
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Tubo flexible corrugado PVC s / halógenos, DN = 25mmbaixa emisió

Total cantidades alzadas
EG313506

m

156,00

CONDUCTOR COBRE PVZZF 0,6 / 1 kV 1x4

Cable con conductor de cobre de 0,6 / 1 kV de tensión asignada, con
designación ZZ-F (AS), unipolar, de sección 1 x 4 mm2, con cubierta
del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG313500
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Conductor de cobre PVZZF 4MM

Total cantidades alzadas
EG2DF3D3

m

200,00

BANDEJA EXTERIOR 100X300

Bandeja metálica reja con cubierta de acero electrozincado, de altura
30 mm y ancho 100 mm, colocada sobre soportes horizontales con
elementos de apoyo
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG234F88
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
BANDEJA 100X300

Total cantidades alzadas
EGR55499

u

20,00

CONTROLADOR FOTOVOLTAICA

Controlador SMART ENERGY METER o equivalente
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BGE6T666
U

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
controlador FV

Total cantidades alzadas

1,00
1,00

C11.2.8

INSTALACION CONTROL ACCESOS

EMDG6D8

uno TARJETA CREDENCIAL
Total cantidades alzadas

EMDG65F

25,00
25,00

56,70

1.417,50

Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BGTR77S
uno CERRADURA ELECTRIC

0,230
0,223
1,000

20,51
21,99
79,38

4,72
4,90
79,38

Total cantidades alzadas

13,00
89,00

1.157,00

uno CERRADURA ELECTRICA

Suministro e instalacion de cerradura eléctrica a inalambrica para
puerta de vidrio, marca SALTO o equivalente.

13,00
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EMDG5D7

uno TERMINAL CONTROL HORARIOS

0,100
0,100
1,000

20,51
21,99
392,87

2,05
2,20
392,87

397,12

397,12

518,43

518,43

TOTAL C11.2.8................................................................................

3.490,05

TOTAL C11.2..........................................................................................................................................................

57.110,70

Suministro e instalacion de terminal de control de horarios, con panta
lla tactil, comunicacion Etehrnet, wifi, USB, marca FERMAX modelo
5294 o equivalente
Descomposición:
A012H000
h Oficial 1ª electricista
A013H000
h ayudante electricista
BGT5DI9
uno TERMINAL HORARIOS
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

EMDHD68

uno PROGRAMACION SISTEMA

Programacion del sistema de control de accesos y de control horario,
con aplicación de navegador web
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

24 marzo 2021

56

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN EDIFICIO DUANA
CÓDIGO

RESUMEN

C11.3

CAP. XX.III - CLIMATIZACION Y VENTILACION

VRV25488

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12,000
12,000
1,000

20,51
17,59
16.109,25

246,12
211,08
16.109,25

1,00

16.566,45

16.566,45

2,500
2,500
1,000

20,51
17,59
1.155,93

51,28
43,98
1.155,93

5,00

1.251,19

6.255,95

2,500
2,500
1,000

20,51
17,59
1.189,95

51,28
43,98
1.189,95

1.285,21

8.996,47

Unidad exterior, VRV

Unidad exterior, VRV MITSUBISHI, PURY-P450YNWA.o equivalente
Potencia frigorifica 45kw, potencia frigorifica, 50kw. trifasica 400V,
consumo 13.48kw. Dimensiones 1240x1858x740mm. 293kg
Incluye elementos de elevacion y transporte. Bancadas y amortiguadores, conexiones eléctricas, frigoríficas y de desagüe. Unidad completamente conectada y funcionando
Descomposición:
A012G000
h Oficial 1ª calefactor
A013G000
h ayudante calefactor
BGHYT650
uno Unidad exterior, VRV PUHY-P450
Total cantidades alzadas
VRV26588

u

1,00

Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA PEFY20

Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, MITSUBISHI, modelo PEFY-M20VMA-A o equivalente con baja altura de empotramiento,
retorno de aire por la parte posterior o inferior. Potencia nominal frigorífica 2.2 kW y calorífica 2.5 kW. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1 / 4-1 / 2 pulgadas. Dimensiones de
250X700X732 mm (AnchoxFondoxAlto).
Incluye elementos de elevacion y transporte. SOportacions y amortiguadores, conexiones eléctricas, frigoríficas y de desagüe. Unidad
completamente conectada y funcionando
Descomposición:
A012G000
h Oficial 1ª calefactor
A013G000
h ayudante calefactor
BGTJDU77
uno Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA PEFY20
Total cantidades alzadas
RPI10FSN5E

u

5,00

Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, PEFY32

Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, MITSUBISHI, modelo PEFY-M32VMA-Ao equivalente con baja altura de empotramiento,
retorno de aire por la parte posterior o inferior. Potencia nominal frigorífica 3.6 kW y calorífica 4.0 kW. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1 / 4-1 / 2 pulgadas. Dimensiones de
250X700X732 mm (AnchoxFondoxAlto).
Incluye elementos de elevacion y transporte. SOportacions y amortiguadores, conexiones eléctricas, frigoríficas y de desagüe. Unidad
completamente conectada y funcionando
Descomposición:
A012G000
h Oficial 1ª calefactor
A013G000
h ayudante calefactor
BGHTKD7D
uno Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, PEFY32
Total cantidades alzadas

7,00
7,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

RPI20FSN5E

u

2,500
2,500
1,000

20,51
17,59
1.826,64

51,28
43,98
1.826,64

1,00

1.921,90

1.921,90

2,500
2,500
1,000

20,51
17,59
1.488,04

51,28
43,98
1.488,04

1,00

1.583,30

1.583,30

Descomposición:
A012G000
h Oficial 1ª calefactor
A013G000
h ayudante calefactor
BGTYH6T
uno Mando por cable multifunción

0,100
0,100
1,000

20,51
17,59
124,75

2,05
1,76
124,75

Total cantidades alzadas

14,00
14,00

128,56

1.799,84

4,000
4,000
1,000

20,51
17,59
1.578,77

82,04
70,36
1.578,77

1.731,17

1.731,17

Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, PEFY125

Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, MITSUBISHI, modelo PEFY-M125VMA-A o equivalente con baja altura de empotramiento, retorno de aire por la parte posterior o inferior. Potencia nominal
frigorífica 14 kW y calorífica 16 kW. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1 / 4-1 / 2 pulgadas. Dimensiones de
250X1400X732 mm (AnchoxFondoxAlto).
Incluye elementos de elevacion y transporte. Soportacions y amortiguadores, conexiones eléctricas, frigoríficas y de desagüe. Unidad
completamente conectada y funcionando
Descomposición:
A012G000
h Oficial 1ª calefactor
A013G000
h ayudante calefactor
BGHTF5DD
uno Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, PEFY125
Total cantidades alzadas
RPI30FSN5E

u

1,00

Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, PEFY80

Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, MITSUBISHI, modelo PEFY-M80VMA-A o equivalente con baja altura de empotramiento, retorno de aire por la parte posterior o inferior. Potencia nominal
frigorífica 9kW y calorífica 10 kW. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1 / 4-1 / 2 pulgadas. Dimensiones de
250X1100X732 mm (AnchoxFondoxAlto).
Incluye elementos de elevacion y transporte. Soportacions y amortiguadores, conexiones eléctricas, frigoríficas y de desagüe. Unidad
completamente conectada y funcionando
Descomposición:
A012G000
h Oficial 1ª calefactor
A013G000
h ayudante calefactor
BGHTDREE
uno Unidad interior para CONDUCTOS BAJA SILUETA, PEFY80
Total cantidades alzadas
PCARFP1E

u

1,00

Mando por cable multifunción

Mando por cable multifunción, modelo MITSUBISHI PAR-40MA o
equivalente . Completamente instalado

E162XN3

u

Mando contro general

Suministro, instalacion y programacion de mando de control general
del sistema de climatizacion, MITSUBISHI AT-50B o equivalente , con
pantalla tactil, para hasta 50 grupos de control.
Descomposición:
A012G000
h Oficial 1ª calefactor
A013G000
h ayudante calefactor
BGTRJD6
uno Mando control general
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

E102XN3

u

Controlador BC

Suministro e instalacion de controlador MITSUBISHI
CMB-01016V-JA1 o equivalente , con 16 salidas, incluyendo accesorios CMY, soportacions y conexiones
Descomposición:
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Descomposición:
A012G000
h Oficial 1ª calefactor
A013G000
h ayudante calefactor
BGTHYD6
uno Controlador BC
Total cantidades alzadas

EE51EE1A

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,100
1,100
1,000

20,51
17,59
7.484,76

22,56
19,35
7.484,76

1,00

7.526,67

7.526,67

0,320
0,320
1,150
0,900

20,51
17,59
7,34
4,84

6,56
5,63
8,44
4,36

380,00

24,99

9.496,20

0,100
0,100
1,200
1,000

20,51
17,59
3,18
3,64

2,05
1,76
3,82
3,64

51,00

11,27

574,77

0,100
0,100
1,000
1,000

20,51
17,59
3,69
3,60

2,05
1,76
3,69
3,60

82,00

11,10

910,20

0,100
0,100
1,000

20,51
17,59
4,70

2,05
1,76
4,70

8,51

76,59

1,00

m2 FORMACIÓN CONDUCTO FIBRA RECTANGULAR

Suministro y formación de conducto rectangular de lana de vidrio
UNE-EN 13162 de espesor 25 mm, resistencia térmica> = 0,75 m2K /
W, con recubrimiento exterior de papel kraft aluminio reforzado y recubrimiento interior de papel kraft aluminio reforzado, montado en
tierra técnico. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BE51EE10
m2
BEW5A000
uno

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
Conducto rect.LV, UNE-EN 13162, recobr.ext.paper kraft al.refor.
Soporte estándar p / conduc.rect.llana aislado., Precio sup.

Total cantidades alzadas
EE42R412

m

380,00

CONDUCTO CHAPA D125

Suministro y colocación de conducto liso circular de plancha de acero
galvanizado de 125 mm de diámetro (s / UNE_EN 1506), de espesor
0,5 mm y montado superficialmente, incluido las piezas especiales. Se
incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BE42R410
m
BEW44000
uno

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
Conducto liso circ.ac.galv.D = 125mm, G = 0.5mm
Soporte estándar p / conduc. circ.d = 125mm

Total cantidades alzadas
EE42TE20

m

51,00

CONDUCTO CHAPA D160

Suministro y colocación de conducto helicoidal circular de plancha de
acero galvanizado, de 150/160 mm de diámetro (s / UNE_EN 1506),
de espesor 0,5 mm y montado superficialmente. Se incluye material
auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BETERIN01
uno
BEW46000
uno

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de
Soporte estándar para conducto circular de 150 a 175 mm de diá

Total cantidades alzadas
EE427663

82,00

m2 CONDUCTO CHAPA D200

Suministro y colocación de conducto helicoidal circular de plancha de
acero galvanizado, de 200 mm de diámetro (s / UNE_EN 1506), de espesor 0,5 mm y montado superficialmente. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BEGT5543
M

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
conducto D200

Total cantidades alzadas

9,00
9,00

EE452577

m2 CONDUCTO CHAPA D300

Suministro y colocación de conducto helicoidal circular de plancha de
acero galvanizado, de 300 mm de diámetro (s / UNE_EN 1506), de espesor 0,5 mm y montado superficialmente. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
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Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BE547729
M

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
conducto d300

Total cantidades alzadas
EE4225997

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,100
0,100
1,000

20,51
17,59
5,49

2,05
1,76
5,49

11,00

9,30

102,30

0,100
0,100
1,000

20,51
17,59
20,25

2,05
1,76
20,25

9,00

24,06

216,54

0,100
0,100
1,000

20,51
17,59
33,21

2,05
1,76
33,21

2,00

37,02

74,04

0,150
0,150
1,000

20,51
17,59
46,17

3,08
2,64
46,17

2,00

51,89

103,78

0,100
0,100
1,000

20,51
17,59
7,31

2,05
1,76
7,31

15,00

11,12

166,80

0,100
0,100
1,000

20,51
17,59
7,94

2,05
1,76
7,94

11,75

23,50

11,00

COMPUERTA REG D125

Suministro y colocación de compuerta de regulacion de caudal constante de baja presion MADEL SKP125 o similar . Se incluye material
auxiliar de montaje y colocación.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BE655388
U

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
compuerta regulacion d125

Total cantidades alzadas
EE4257789

u

9,00

COMPUERTA REG D150

Suministro y colocación de compuerta de regulacion de caudal constante de baja presion MADEL SKP160-210 o similar . Se incluye material auxiliar de montaje y colocación.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BE6T5487
U

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
compuerta reg d150

Total cantidades alzadas
EE4257994

u

2,00

COMPUERTA REG D200

Suministro y colocación de compuerta de regulacion de caudal constante de baja presion MADEL SKP200-350 o similar . Se incluye material auxiliar de montaje y colocación.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BET546884
u

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
compuerta reg d200

Total cantidades alzadas
EEK91107

u

2,00

BOCA EXTRACCION BWC125

Suministro y colocación de boca de extracción MADEL BWC 125 o similar para montaje se zonas de humedad. Se incluye material auxiliar
de montaje y colocación.
Descomposición:
A012G000
h Oficial 1ª calefactor
A013G000
h ayudante calefactor
BEK91100
uno Boca de extracción de 125mm de diámetro
Total cantidades alzadas
EEK5447

u

15,00

BOCA EXTRACCION BWC-150

Suministro y colocación de boca de extracción MADEL BWC 150 o similar para montaje se zonas de humedad. Se incluye material auxiliar
de montaje y colocación.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BE566487

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
boca extraccion d150

Total cantidades alzadas

2,00
2,00
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AMT400PL

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000
0,150
0,150

10,13
20,51
17,59

10,13
3,08
2,64

1,00

15,85

15,85

1,000
0,150
0,150

33,21
14,47
13,40

33,21
2,17
2,01

5,00

37,39

186,95

1,000
0,120
0,120

43,26
14,47
13,40

43,26
1,74
1,61

2,00

46,61

93,22

0,100
0,100
1,000

14,47
13,40
60,75

1,45
1,34
60,75

1,00

63,54

63,54

0,100
0,100
1,000

14,47
13,40
34,02

1,45
1,34
34,02

36,81

36,81

REJA MADEL AMT-AN 200X150

Suministro y colocación de reja simple deflexión MADEL AMT-AN
200X150 o similar para impulsión o retorno, con aletas orientables,
paralelas a la mayor dimensión, fijación estándar y acabado a definir
por la DF. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
400150PL
U
A012G000
h
A013G000
h

R200X150
Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor

Total cantidades alzadas
BMC40075

u

1,00

REJA MADEL BMC 1000X75

Suministro y colocación de reja simple deflexión por conducto circular MADEL BMC 1000X75 o similar para impulsión o retorno, con aletas orientables, paralelas a la mayor dimensión, fijación estándar y
acabado a definir por la DF. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
40075
U
A0127000
h
A0137000
h

MADEL BMC 1000X75
Oficial 1ª colocador
Ayudante colocador

Total cantidades alzadas
AMT200150

u

5,00

REJA MADEL LMT-MISS 600X75

Suministro y colocación de reja lineal doble deflexión MADEL
LMT-MISS-DD-SP-CSS 600x75 o similar para impulsión o retorno, con
aletas orientables, paralelas a la mayor dimensión, fijación con mar de
montaje acabado a definir por la DF. Se incluye plenum de montaje
MADEL PLRX 600X75. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
200
uno reja 600x75
A0127000
h Oficial 1ª colocador
A0137000
h Ayudante colocador
Total cantidades alzadas
DMT200100

u

2,00

REJA MADEL EMT-AR 1000X300

Suministro y colocación de reja simple deflexión MADEL EMT-AR
1000x300 o equivalente para impulsión o retorno, con aletas orientables, paralelas a la menor dimensión, fijación estándar y acabado a
definir por la DF. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A0127000
h
A0137000
h
DMT200
U

Oficial 1ª colocador
Ayudante colocador
EMT AR 1000X300

Total cantidades alzadas
AMT600400

u

1,00

REJA MADEL EMT-AR 700X150

Suministro y colocación de reja simple deflexión MADEL EMT-AR
7000x150 0 o equivalente para impulsión o retorno, con aletas fijas
paralelas a la menor dimensión, fijación estándar y acabado a definir
por la DF. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A0127000
h
A0137000
h
AMT6004
U

Oficial 1ª colocador
Ayudante colocador
EMT 700x150

Total cantidades alzadas

1,00
1,00
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LMT800150

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,300
0,300
1,000

20,51
17,59
58,32

6,15
5,28
58,32

13,00

69,75

906,75

0,400
0,400
1,000

20,51
17,59
50,22

8,20
7,04
50,22

4,00

65,46

261,84

0,250
0,250
1,000

20,51
17,59
33,21

5,13
4,40
33,21

1,00

42,74

42,74

0,350
0,350
1,000

20,51
17,59
44,39

7,18
6,16
44,39

1,00

57,73

57,73

0,400
0,400
1,000

20,51
17,59
30,78

8,20
7,04
30,78

REJA MADEL LMT-MISS 1000x75

Suministro y colocación de reja lineal doble deflexión MADEL
LMT-MISS-DD-SP-CSS 1000x75 o similar para impulsión o retorno,
con aletas orientables, paralelas a la mayor dimensión, fijación con
mar de montaje acabado a definir por la DF. Se incluye plenum de
montaje MADEL PLRX 1000x75 así como material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BGTR5YTR
U

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
REJA LMT MISS 1000X75

Total cantidades alzadas
LMT500X400

u

13,00

REJA MADEL LMT-MISS 400X200

Suministro y colocación de reja lineal doble deflexión MADEL
LMT-MISS-DD-SP-CSS 400x200 o similar para impulsión o retorno,
con aletas orientables, paralelas a la mayor dimensión, fijación con
mar de montaje acabado a definir por la DF. Se incluye plenum de
montaje MADEL PLRX 400X200 así como material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BGTR54EE
U

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
REJA LMT MISS 400X200

Total cantidades alzadas
LMT300X400

u

4,00

REJA MADEL LMT-DD 300x300

Suministro y colocación de reja lineal doblede flexión MADEL
LMT-DD-SP-CM 300x300 o equivalente para impulsión o retorno, con
aletas orientables, paralelas a la mayor dimensión, fijación con mar de
montaje acabado a definir por la DF. Se incluye plenum de montaje
MADEL PLRX 400x300 así como material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BGTR65RF
U

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
REJA LMT 300x300

Total cantidades alzadas
LMT800X125

u

1,00

REJA MADEL LMT-MISS 400X75

Suministro y colocación de reja lineal doble deflexión MADEL
LMT-MISS-DD-SP-CSS 400x75 o similar para impulsión o retorno, con
aletas orientables, paralelas a la mayor dimensión, fijación con mar de
montaje acabado a definir por la DF. Se incluye plenum de montaje
MADEL PLRX 400X75 así como material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BGTJUY77
U

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
REJA LMT MISS 400X75

Total cantidades alzadas
DCN315

u

1,00

DIFUSOR CIRCULAR D315

Suministro y colocación de difusor circular de conos fijos MADEL
DCN + R3E + PMN D315 o similar para impulsión, fijación con puente de montaje y con regulador de caudal tipo papallona.Acabat a definir por la DF. Se incluye plenum de montaje PLDN así como material
auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BGT76Y55
U
24 marzo 2021
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CANTIDAD

Total cantidades alzadas
EEM22DE4

u

PRECIO

IMPORTE

13,00

46,02

598,26

0,250
0,250
1,000

20,51
17,59
186,31

5,13
4,40
186,31

2,00

195,84

391,68

5,000
5,000
1,000

20,51
17,59
7.363,26

102,55
87,95
7.363,26

1,00

7.553,76

7.553,76

0,018
0,018
1,020
1,000

20,51
21,99
0,19
0,26

0,37
0,40
0,19
0,26

13,00

CAJA VENTILACION SODECA NEOSILENT

Suministro y colocación de ventilador CAJA VENTILACION SODECA
NEOSILENT125 o equivalente . Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h
A013G000
h
BGT54RE9
U

Oficial 1ª calefactor
ayudante calefactor
EXTRACTOR 250M3 / H

Total cantidades alzadas
EEM22E1H

u

2,00

RECUPERADOR DE CALOR

Suministro y colocación Recuperador de calor KOSNER serie KRC-6HE
o equivalente CON CONTROL ELECTRONICO AVANZADO de flujos
paralelos a contracorriente d e alta eficiencia con bypass total de
accionamiento motorizado y recuperación de calor compacta en configuración horizontal. Revestimiento exterior de chapa acero pintada
con tratamiento intemperie e interior de chapa de acero galvanizado
con aislamiento de lana mineral de 42 kg/m3 de densidad. Versión
equipada con control avanzado KRC-CAV capaz de mantener la presión y caudal constante durante su funcionamiento. Alarma de filtros
sucios por presostatos diferenciales de aire electrónicos. Control proporcional de ventiladores electrónicos PLUG FAN con señal de control 0-10V CC cumpliendo normativa ErP 2016 con posibilidad de
ajuste de velocidad manual o de forma automática mediante centralita desplazable al interior de la instalación o fija en la máquina. Sistema avanzado con microcontrolador programable que consigue adaptarse a las particularidades deseadas por el cliente. Posee memoria no
volátil EEPROM de conexión mediante bus I2C para guardar automáticamente tanto el estado como los parámetros de funcionamiento en
caso de fallo de alimentación. Dispone de microinterruptores para
configurar polaridad de entradas abierto/cerrado de térmicos de ventilador y tensión de alimentación de transductores de presión impulsión/extracción o sonda de calidad de aire. Marcha/paro de ventiladores con opción de controlarlo por sonda de presi ón diferencial. Control todo/nada de compuerta de bypass.
Filtros F7+F9 incluidos.
Tejadillo de proteccion intemperia incluido
Sonda de calidad de aire y controlador de sonda, incluido
íSe incluye pequeño material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012G000
h Oficial 1ª calefactor
A013G000
h ayudante calefactor
BEMX459Q
uno recuperador calor
Total cantidades alzadas
EG372202

m

1,00

CONDUCTOR COBRE PARA CONTROL 2x1.5 PANTALLA

Suministro y colocación de conductor de cobre paralelo separable flexible, de 250 V de tensión nominal, bipolar de sección 2x1,5 mm2,
con pantalla y montado bajo tubo. Se incluye material auxiliar de
montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG372200
m
BGW37000
uno

24 marzo 2021
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CANTIDAD

Total cantidades alzadas
EG22H715

m

PRECIO

IMPORTE

250,00

1,22

305,00

0,016
0,020
1,020

20,51
21,99
0,39

0,33
0,44
0,40

250,00

1,17

292,50

0,080
0,080
0,560
1,020
0,150
0,300

12,09
10,80
0,24
1,22
0,94
0,51

0,97
0,86
0,13
1,24
0,14
0,15

15,00

3,49

52,35

0,100
0,100
0,400
1,020
0,150
0,300

12,09
10,80
0,24
1,50
0,58
0,82

1,21
1,08
0,10
1,53
0,09
0,25

15,00

4,26

63,90

0,080
0,080
1,000

12,09
10,80
2,27

0,97
0,86
2,27

4,10

619,10

250,00

TUBO coarrugado DN20

Suministro y colocación de tubo flexible corrugado de PVC sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de
la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni
corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de
320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado en superficie. Se
incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG22H710
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Tubo flexible corrugado PVC s / halógenos, DN = 20mmbaixa emisió

Total cantidades alzadas
EF5A42B1

m

250,00

TUBO FRIGORIFICO DE COBRE 3/8 ''

Suministro y col·locció de Tubo de cobre R220 (recocido) 3/8 "de diámetro nominal y de espesor 0,8 mm, según norma UNE-EN 12735-1,
soldado por capilaridad con soldadura fuerte (T> 450ºC) con grado
de dificultad medio y colocado bajo canal para fluidos y sujetado con
el sistema de grapas de la canal
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
B0A71300
uno
BF5A4200
m
BFW5A4B0
uno
BFY5A4B0
uno

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Abrazadera metálica., D / int. = 10mm
Tubo cobre semid.D = 3/8 '', G = 0,76mm
Accesorio p / tubo Cu frigorífico, D = 3/8 '', p / soldar capila
Pp.elem.munt.p / tubo Cu frigorífico, D = 3/8 '', p / soldar cap

Total cantidades alzadas
EF5A62B1

m

15,00

TUBO FRIGORIFICO DE COBRE 5/8 ''

Suministro y colocación de Tubo de cobre R220 (recocido) 5/8 "de
diámetro nominal y de espesor 0,8 mm, según norma UNE-EN
12735-1, soldado por capilaridad con soldadura fuerte (T> 450ºC)
con grado de dificultad medio y colocado bajo canal para fluidos y
sujetado con el sistema de grapas de la canal
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
B0A71600
uno
BF5A6200
m
BFW5A6B0
uno
BFY5A6B0
uno

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Abrazadera metálica., D / int. = 16mm
Tubo cobre semid.D = 5/8 '', G = 0,76mm
Accesorio p / tubo Cu frigorífico, D = 5/8 '', p / soldar capila
Pp.elem.munt.p / tubo Cu frigorífico, D = 5/8 '', p / soldar cap

Total cantidades alzadas
EF5A5487

m

15,00

TUBO FRIGORIFICO DE COBRE 1/2 ''

Suministro y col·locció de Tubo de cobre R220 (recocido) 1/2 "de diámetro nominal y de espesor 0,8 mm, según norma UNE-EN 12735-1,
soldado por capilaridad con soldadura fuerte (T> 450ºC) con grado
de dificultad medio y colocado bajo canal para fluidos y sujetado con
el sistema de grapas de la canal
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BF5SDFF6
M

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Tubo cobre 1/2 "

Total cantidades alzadas

151,00
151,00
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EF5A6643

m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,080
0,080
1,000

12,09
10,80
2,75

0,97
0,86
2,75

151,00

4,58

691,58

0,120
0,120
1,000

12,09
10,80
0,70

1,45
1,30
0,70

151,00

3,45

520,95

0,120
0,120
1,000

12,09
10,80
0,53

1,45
1,30
0,53

15,00

3,28

49,20

0,115
0,115
1,020
1,500

12,09
10,80
2,89
0,42

1,39
1,24
2,95
0,63

15,00

6,21

93,15

0,120
0,120
1,020
1,500

12,09
10,80
3,17
0,46

1,45
1,30
3,23
0,69

6,67

1.007,17

TUBO FRIGORIFICO DE COBRE 1/4 ''

Suministro y col·locció de Tubo de cobre R220 (recocido) 1/4 "de diámetro nominal y de espesor 0,76 mm, según norma UNE-EN
12735-1, soldado por capilaridad con soldadura fuerte (T> 450ºC)
con grado de dificultad medio y colocado bajo canal para fluidos y
sujetado con el sistema de grapas de la canal
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BF5GTR55
m

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Tubo cobre 1/4 "

Total cantidades alzadas
EFQ37886

m

151,00

AISLAMIENTO ESPUMA 1/4 '' POR FLUIDO FRÍO

Suministro e instalacion de Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de diámetro 1 / 4'', de 9 mm de espesor, se incluyen accesorios
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BF5G553F
m

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Aislamiento térmico de espuma elastomérica 1/4 "

Total cantidades alzadas
EFQ37R55

m

151,00

AISLAMIENTO ESPUMA 5/8 "POR FLUIDO FRÍO

Suministro e instalacion de Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de diámetro 5 / 8'', de 9 mm de espesor, se incluyen accesorios.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BGF5665R
m

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Aislamiento térmico de espuma elastomérica 5/8 "

Total cantidades alzadas
EFQ37343

m

15,00

AISLAMIENTO ESPUMA 3/8 '' POR FLUIDO FRÍO

Suministro y colocación de aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 3 / 8'' de diámetro, de 9 mm de
espesor y colocado superficialmente. Se incluye material auxiliar de
montaje.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BFQ37340
m
BFYQ3734
uno

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Aislamiento térmico escum.elastom.p / canon.fredes 3 / 8'', g =
Pp.elem.munt.p / aïll.tèrm.canon.fred.escum.elastoms., 3 / 8'',

Total cantidades alzadas
EFQ37443

m

15,00

AISLAMIENTO ESPUMA 1/2 '' POR FLUIDO FRÍO

Suministro y colocación de aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 1 / 2'' de diámetro, de 9 mm de
espesor y colocado superficialmente. Se incluye material auxiliar de
montaje.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BFQ37440
m
BFYQ3744
uno

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Aislamiento térmico escum.elastom.p / canon.fredes 1 / 2'', g =
Pp.elem.munt.p / aïll.tèrm.canon.fred.escum.elastoms., 1 / 2'',

Total cantidades alzadas

151,00
151,00
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EG22K915

m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,016
0,020
1,020

20,51
21,99
0,46

0,33
0,44
0,47

200,00

1,24

248,00

0,150
0,150
1,000

12,09
10,80
1,28

1,81
1,62
1,28

14,00

4,71

65,94

0,080
0,080
1,000

12,09
10,80
2,63

0,97
0,86
2,63

14,00

4,46

62,44

0,050
0,050
1,000

12,09
10,80
3,44

0,60
0,54
3,44

14,00

4,58

64,12

0,120
0,120
1,000

12,09
10,80
0,99

1,45
1,30
0,99

3,74

52,36

FLEXO coarrugado NO propagadores de la llama D 16 a 32

Suministro y colocación de tubo flexible corrugado de polipropileno,
de 16 a 32 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 750
N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado en superficie. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BG22K910
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
Tubo flexible corrugado polipropileno, DN = 32mm, impacto = 2J,

Total cantidades alzadas
EF5ATR68

m

200,00

TUBO FRIGORIFICO DE COBRE 1 1/8"

Suministro y col·locció de Tubo de cobre R220 (recocido) 1 1/8 "de
diámetro nominal y de espesor 0,8 mm, según norma UNE-EN
12735-1, soldado por capilaridad con soldadura fuerte (T> 450ºC)
con grado de dificultad medio y colocado bajo canal para fluidos y
sujetado con el sistema de grapas de la canal
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BGT657798
m

Oficial 1ª montador
ayudante montador
tubo cobre recocido 1 1/8"con accesorios

Total cantidades alzadas
EF5A7699

m

14,00

TUBO FRIGORIFICO DE COBRE 7/8 "

Suministro y col·locció de Tubo de cobre R220 (recocido) 7/8 "de diámetro nominal y de espesor 0,8 mm, según norma UNE-EN 12735-1,
soldado por capilaridad con soldadura fuerte (T> 450ºC) con grado
de dificultad medio y colocado bajo canal para fluidos y sujetado con
el sistema de grapas de la canal
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BGHTR677
m

Oficial 1ª montador
ayudante montador
tubo cobre recocido 7/8 "con accesorios

Total cantidades alzadas
EFQ38758

m

14,00

AISLAMIENTO ESPUMA 1 "POR FLUIDO FRÍO

Suministro y colocación de aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 1'' de diámetro, de 9 mm de espesor y colocado superficialmente. Se incluye material auxiliar de
montajes
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BGRT6547
m

Oficial 1ª montador
ayudante montador
aislamiento termico 9mm 1 "

Total cantidades alzadas
EFQ38477

m

14,00

AISLAMIENTO ESPUMA 7/8 "POR FLUIDO FRÍO

Suministro y colocación de aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 7 / 8'' de diámetro, de 9 mm de
espesor y colocado superficialmente. Se incluye material auxiliar de
montajes
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BGHTR557
m

Oficial 1ª montador
ayudante montador
aislamiento termico 9mm 7/8 "

Total cantidades alzadas

14,00
14,00
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PRECIO

IMPORTE

EGR65409

m

0,020
0,020
1,000

20,51
21,99
0,09

0,41
0,44
0,09

200,00

0,94

188,00

Descomposición:
A012M000
h Oficial 1ª montador
A013M000
h ayudante montador
BGTR5578
M2 AISLAMIENTO TUBO CIRCULAR

0,150
0,150
1,000

12,09
10,80
2,03

1,81
1,62
2,03

Total cantidades alzadas

40,00
5,46

218,40

TOTAL C11.3..........................................................................................................................................................

72.929,76

CABLE BUS 2X1

Suministro y instalacion de cable OFC paralelo de 2 conductores con
doble aislamiento plano, de 1mm2 de sección, bajo tubo
Descomposición:
A012H000
h
A013H000
h
BGFT6843
m

Oficial 1ª electricista
ayudante electricista
cable bus 2x1mm2

Total cantidades alzadas
EFQ25487

200,00

m2 AISLAMIENTO TUBO CIRCULAR

Suministro e instalacion de manta de aislamiento en fibra de vidrio
aluminizada, de 25mm de espesor, para tubos circulares de aportacion y extraccion de aire de ventilacion de estancias climatizadas, incluyendo cinta adhesiva y perqueño material

40,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

C11.4

CAP. XX.IV - INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

C11.4.1

EXTINTORES

EM31261J

uno EXTINTOR 6Kg

0,200
0,200
1,000
1,000

12,09
10,80
28,72
0,19

2,42
2,16
28,72
0,19

6,00

33,49

200,94

0,200
0,200
1,000
1,000

12,09
10,80
68,31
0,19

2,42
2,16
68,31
0,19

73,08

73,08

TOTAL C11.4.1................................................................................

274,02

Suministro y colocación de extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a pared. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BM312611
uno
BMY31000
uno

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Extintor polvo seco poliv., 6kg, presión incorpo.pintat
Ppelements especiales p / extinto.

Total cantidades alzadas
EM31341J

6,00

uno EXTINTOR MANUAL CO2 de 3.5 kg

Suministro y colocación de extintor manual de dióxido de carbono,
de carga 3,5 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a pared. Se incluye soportes y material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BM313411
uno
BMY31000
uno

Oficial 1ª montador
ayudante montador
Extintor CO2,3,5kg, presión incorpo.pintat
Ppelements especiales p / extinto.

Total cantidades alzadas

1,00
1,00

C11.4.2

senyalítica evacuación

EMDBU005

uno PLACA SEÑALIZACIÓN 210x297

Subminsitre y colocación de placa de señalización interior para indicación de medios contra incendios, de 210 x 297 mm, con pintura fotoluminiscente según normas UNE y DIN, fijada mecánicamente. Se incluye material auxiliar de montaje.
Descomposición:
A012M000
h Oficial 1ª montador
A013M000
h ayudante montador
BMDBU005
uno Placa señal. medidas Salvo. + vías evac., 210x297mm, pintura fot

0,150
0,150
1,000

Total cantidades alzadas

15,00

12,09
10,80
2,33

1,81
1,62
2,33

5,76

86,40

TOTAL C11.4.2................................................................................

86,40

TOTAL C11.4..........................................................................................................................................................

360,42

15,00
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C11.5

CAP. XX.V - INSTALACION DE FONTANERIA

C11.05.01

m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,050
0,050
1,000

12,09
10,80
0,45

0,60
0,54
0,45

26,00

1,59

41,34

0,050
0,050
1,000

12,09
10,80
0,15

0,60
0,54
0,15

1,29

36,12

TUBERIA PP-R SERIE 3.2 Ø20mm

Suministro e instalación de tubería de Polipropileno Copolímero
(PP-R) de la SERIE 3.2 fabricada según UNE EN ISO 15874, de la marca Acuatecnic o similar aprobado por la dirección facultativa, de diámetro nominal 20 mm y 2,8 mm de espesor, para instalaciones interiores de suministro de agua fría y caliente, sin protección superficial,
con p.p. de accesorios y piezas especiales igualmente en Polipropileno Copolímero (PP-R).
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de pequerño material
auxiliar y piezas tales como codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, colectores, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servicio.
La partida se entiende completa, incluyendo suministro, acopio de
material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con
medios manuales, incluyendo elevacion y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para cumplimentar el Control de
Calidad de la obra de las partidas que lo requieran . Incluira la realizacion de los planos AS BUILT.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BFCF4553
M

Oficial 1ª montador
ayudante montador
TUBO PR20

Total cantidades alzadas
C11.05.03

m

26,00

TUBO CORRUGADO DN25

Suministro y montaje de tubo flexible corrugado de poliolefina ignífugada (libre de halógenos), no emisor de gases tóxicos, de diámetro
exterior 25mm. Incluso parte proporcional de cajas de derivación y accesorios necesarios para su correcta instalación desde bandeja hasta
receptor. Totalmente montado y colocado sin cablear.
La partida se entiende completa, incluyendo suministro, acopio de
material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con
medios manuales, incluyendo elevacion y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para cumplimentar el Control de
Calidad de la obra de las partidas que lo requieran . Incluira la realizacion de los planos AS BUILT.

Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BF748990
M

Oficial 1ª montador
ayudante montador
TUBO CORR D25

Total cantidades alzadas

28,00
28,00
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C11.05.04

ud LLAVE DE ESFERA DE REGULACIÓN OCULTA 3/4" 20mm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,150
0,150
1,000

12,09
10,80
2,31

1,81
1,62
2,31

6,00

5,74

34,44

0,150
0,150
1,000

12,09
10,80
2,07

1,81
1,62
2,07

5,50

77,00

Suministro e instalación de llave de corte por esfera, de regulación
oculta de 3/4" (20 mm.) de diámetro, para corte de agua fria o caliente en locales humedos, totalmente instalada, incluso aislamiento similar al de la tuberia en que está montada. Con p.p. de piezas especiales, accesorios, pequeño material auxiliar, transporte y montaje.
La partida se entiende completa, incluyendo suministro, acopio de
material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con
medios manuales, incluyendo elevacion y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para cumplimentar el Control de
Calidad de la obra de las partidas que lo requieran . Incluira la realizacion de los planos AS BUILT.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BF7399309
U

Oficial 1ª montador
ayudante montador
LLAVE ESF 3/4

Total cantidades alzadas
C11.05.05

6,00

ud LLAVE DE ESCUADRA 1/2"

Suministro e instalación de llave de escuadra, corte por esfera, de regulación oculta de 1/2" (20 mm.) de diámetro, para corte de agua fria
o caliente en laparatos sanitarios, totalmente instalada. Con p.p. de
piezas especiales, accesorios, pequeño material auxiliar, transporte y
montaje.

La partida se entiende completa, incluyendo suministro, acopio de
material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con
medios manuales, incluyendo elevacion y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para cumplimentar el Control de
Calidad de la obra de las partidas que lo requieran . Incluira la realizacion de los planos AS BUILT.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BF8846555
U

Oficial 1ª montador
ayudante montador
LLAVE ESCUADRA 1/2

Total cantidades alzadas

14,00
14,00
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C11.05.06

ud MANGUITO 30CMS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,050
0,050
1,000

12,09
10,80
0,69

0,60
0,54
0,69

14,00

1,83

25,62

0,100
0,100
1,000

12,09
10,80
46,98

1,21
1,08
46,98

14,00

49,27

689,78

0,050
0,050

12,09
10,80

0,60
0,54

Suministro y colocación de manguito flexible con malla de acero, conexion roscada 1/2" de diámetro, para aparatos sanitarios, de 30cms
de longitud, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
La partida se entiende completa, incluyendo suministro, acopio de
material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con
medios manuales, incluyendo elevacion y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para cumplimentar el Control de
Calidad de la obra de las partidas que lo requieran . Incluira la realizacion de los planos AS BUILT.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BF853554
U

Oficial 1ª montador
ayudante montador
MANGUITO 30CM

Total cantidades alzadas
C11.05.07

14,00

ud REDUCTOR DE PRESION

Suministro y montaje de reductor de presion para aparato sanitario,
de 1/2", contsruccion en laton cromado. PN25. regulabre de 1 a
5,5bar. Marca GENEBRE modelo 3318o equivalente
La partida se entiende completa, incluyendo suministro, acopio de
material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con
medios manuales, incluyendo elevacion y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para cumplimentar el Control de
Calidad de la obra de las partidas que lo requieran . Incluira la realizacion de los planos AS BUILT.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BF7645566
u

Oficial 1ª montador
ayudante montador
reductor presion

Total cantidades alzadas
C11.05.08

m

14,00

AISLAMIENTO PARA TUBERIA AC D=20; e=15 mm.

Suministro y colocación de Aislamiento para tubería de 20 mediante
coquilla elastomérica flexible clase BL-s3,b0 , de espesor mínimo 15
mm., para tubería de agua caliente. Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones y reducciones, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio.
La partida se entiende completa, incluyendo suministro, acopio de
material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con
medios manuales, incluyendo elevacion y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para cumplimentar el Control de
Calidad de la obra de las partidas que lo requieran . Incluira la realizacion de los planos AS BUILT.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
24 marzo 2021

Oficial 1ª montador
ayudante montador
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

0,39

0,39

13,00

1,53

19,89

2,000
2,000
1,000

12,09
10,80
117,46

24,18
21,60
117,46

163,24

326,48

TOTAL C11.5..........................................................................................................................................................

1.250,67

BF7654676

m

ailamiento 15mm

Total cantidades alzadas
C11.05.09

u

13,00

TERMO 50L

Suministro e instalacion de termo electrico de 50L, mural, vertical, instalado
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BF764558
U

Oficial 1ª montador
ayudante montador
TERMO 50L

Total cantidades alzadas

2,00
2,00

24 marzo 2021
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C11.6

CAP. XX.VI - INSTALACION DE SANEAMIENTO Y RIEGO

12.01.01

m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,120
0,120
1,000

12,09
10,80
6,06

1,45
1,30
6,06

15,00

8,81

132,15

0,100
0,100
1,000

12,09
10,80
4,37

1,21
1,08
4,37

15,00

6,66

99,90

0,100
0,100
1,000

12,09
10,80
8,42

1,21
1,08
8,42

TUBO PPR 110 INSONO

Suministro y colocacion de desagüe con tubo de PPR insonorizado,
de DN 110 mm, hasta bajante, caja o albañal
La partida se entiende completa, incluyendo suministro, acopio de
material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con
medios manuales, incluyendo elevacion y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para cumplimentar el Control de
Calidad de la obra de las partidas que lo requieran . Incluira la realizacion de los planos AS BUILT.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
HTTR544W
m

Oficial 1ª montador
ayudante montador
tuberia PP-110

Total cantidades alzadas
12.01.02

m

15,00

TUBO PR40 INSONO

Suministro y colocacion de desagüe con tubo de PPR insonorizado,
de DN 40mm, hasta bajante, caja o albañal
La partida se entiende completa, incluyendo suministro, acopio de
material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con
medios manuales, incluyendo elevacion y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para cumplimentar el Control de
Calidad de la obra de las partidas que lo requieran . Incluira la realizacion de los planos AS BUILT.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
HGTR556W
u

Oficial 1ª montador
ayudante montador
tubo ppr dn40

Total cantidades alzadas
12.01.03

m

15,00

AISLAMIENTO TUBOS

Suministro y colocacion de aislamiento acústico para bajantes hasta
110 mm de diámetro, con banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de
espesor, incluyendo la parte proporcional de refuerzo de piezas especiales, con grado de dificultad bajo, colocado adherido superficialmente
La partida se entiende completa, incluyendo suministro, acopio de
material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con
medios manuales, incluyendo elevacion y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para cumplimentar el Control de
Calidad de la obra de las partidas que lo requieran . Incluira la realizacion de los planos AS BUILT.
Descomposición:
A012M000
h Oficial 1ª montador
A013M000
h ayudante montador
HGTR5534
m2 aislamiento tubo

24 marzo 2021
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

30,00

10,71

321,30

0,100
0,100
1,000

12,09
10,80
5,18

1,21
1,08
5,18

7,47

112,05

TOTAL C11.6..........................................................................................................................................................

665,40

Total cantidades alzadas
12.01.45

m

30,00

TUBO PPR75 INSONO

Suministro y colocacion de desagüe con tubo de PPR insonorizado,
de DN 75mm, hasta bajante, caja o albañal
La partida se entiende completa, incluyendo suministro, acopio de
material, instalacion, elementos y accesorios para el correcto funcionamiento, retirada de residuos y limpieza de la obra. Todo ello con
medios manuales, incluyendo elevacion y transporte. Asimismo, gastos correspondientes a ensayos de laboratorio, certificados y homologaciones de materiales necesarios para cumplimentar el Control de
Calidad de la obra de las partidas que lo requieran . Incluira la realizacion de los planos AS BUILT.
Descomposición:
A012M000
h
A013M000
h
BF653866
m

Oficial 1ª montador
ayudante montador
tubo ppr75 ins

Total cantidades alzadas

15,00
15,00

24 marzo 2021
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C13

CAP. XIII - EQUIPAMENT BANYS

C13 01

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,300
0,075
0,025

20,17
18,15
17,21

6,05
1,36
0,43

1,000

80,72

80,72

0,025

7,41

0,19

4,00

88,75

355,00

1,000
0,250
0,012

20,17
18,15
17,21

20,17
4,54
0,21

1,000

123,46

123,46

0,245
0,025

5,80
24,71

1,42
0,62

4,00

150,42

601,68

0,450
0,112
2,000
1,000

20,17
18,15
0,10
14,76

9,08
2,03
0,20
14,76

0,025

11,11

0,28

4,00

26,35

105,40

0,300
0,075
0,025

20,17
18,15
17,21

6,05
1,36
0,43

1,000

58,95

58,95

0,025

7,41

0,19

1,00

66,98

66,98

20,170
18,150

0,60
0,15

12,10
2,72

LAVABO MURAL COLOCADO

Lavabo mural de porcelana esmaltada, angular, de lado < 38 cm, de
color blanco y precio medio, colocado con soportes murales
Descomposición:
1301.le1
h Oficial 1a fontanero
1301.le2
h Ayudante fontanero
1301.le3
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
1301.le4
u Lavabo mural de porcelana esmaltada, angular, de lado < 38 cm, de
color blanco y precio medio
1301.le5
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas
C13 02

u

4,00

INODORO COLOCADO

Inodoro de porcelana esmaltada, de salida horizontal, con asiento y
tapa, de color blanco, precio medio, colocado sobre el pavimento y
conectado a la red de evacuación
Descomposición:
1302.me1
h Oficial 1a fontanero
1302.me2
h Ayudante fontanero
1302.me3
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
1302.me4
u Inodoro para colocar sobre el pavimento de porcelana esmaltada, de
salida horizontal, con asiento y tapa, color blanco y precio
1302.me5
kg Pasta para sellar el enlace de inodoros, vertederos y placas turcas
1302.me6
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas
C13 03

u

4,00

CISTERNA PORCELANA COLOCADA

Cisterna de porcelana esmaltada, de color blanco, precio alto, colocada con fijaciones murales
Descomposición:
1303.ne1
1303.ne2
1303.ne3
1303.ne4
1303.ne5

Oficial 1a fontanero
Ayudante fontanero
Taco de nylon de 5 mm de diámetro, como máximo, con tornillo
Cisterna de porcelana esmaltada, de color blanco, precio alto, con
fijaciones murales
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C13 04

u

4,00

FREGADERO OFFICE

Fregadero de plancha de acero inoxidable con un seno circular, hasta
50 cm de largo, acabado brillante, precio medio, empotrado en la encimera
Descomposición:
1304.ñe1
h Oficial 1a fontanero
1304.ñe2
h Ayudante fontanero
1304.ñe3
dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
1304.ñe4
u Fregadero de plancha de acero inoxidable con un seno circular, de D 50
cm, como máximo, acabado brillante, precio medio, para em
1304.ñe5
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra
Total cantidades alzadas
C13 05

u

1,00

VERTEDERO PORCELANA COLOCADO

Vertedero de porcelana esmaltada con alimentación integrada, de color blanco, precio alto, colocado sobre el pavimento y conectado a la
red de evacuación
Descomposición:
1305.oe1
h
1305.oe2
h
24 marzo 2021

Oficial 1a fontanero
Ayudante fontanero
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1305.oe3
1305.oe4
1305.oe5
1305.oe6

dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente
u Vertedero de porcelana esmaltada con alimentación integrada, de color
blanco, precio alto, con fijaciones
kg Pasta para sellar el enlace de inodoros, vertederos y placas turcas
% Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C13 06

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

17,210

0,02

0,34

61,780

1,00

61,78

5,800
14,825

0,25
0,03

1,45
0,44

1,00

78,83

78,83

0,600
0,150
1,000

20,17
18,15
74,05

12,10
2,72
74,05

0,015

14,82

0,22

4,00

89,09

356,36

0,600
0,150
1,000

20,17
18,15
184,40

12,10
2,72
184,40

0,015

14,82

0,22

1,00

199,44

199,44

0,300
0,075
1,000

20,17
18,15
15,65

6,05
1,36
15,65

0,015

7,41

0,11

1,00

23,17

23,17

0,250
1,000

19,51
86,53

4,88
86,53

0,015

4,88

0,07

2,00

91,48

182,96

1,000

19,51

19,51

1,00

GRIFERIA MONOMANDO LAVABO

Grifo monomando para lavabo, montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio medio, con dos
entradas de manguitos
Descomposición:
1306.pe1
h
1306.pe2
h
1306.pe3
u
1306.pe4

%

Oficial 1a fontanero
Ayudante fontanero
Grifo monomando para lavabo, para montar superficialmente sobre
encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio medio, co
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C13 07

u

4,00

GRIFO MONOMANDO FREGADERO

Grifo monomando para fregadero, montado superficialmente, de acero inoxidable precio medio, con caño giratorio de fundición, con dos
entradas de manguitos
Descomposición:
1307.qe1
h
1307.qe2
h
1307.qe3
u

1307.qe4

%

Oficial 1a fontanero
Ayudante fontanero
Grifo de clase monomando para fregadero, para montar
superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de acero inoxidable
pr
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C13 08

u

1,00

GRIFO LAVADEROS

Grifo sencilla para lavaderos, mural, montado superficialmente, de latón cromado, precio medio, con entrada de 1/2"
Descomposición:
1308.re1
h
1308.re2
h
1308.re3
u
1308.re4

%

Oficial 1a fontanero
Ayudante fontanero
Grifo sencilla para lavaderos, mural, para montar superficialmente, de
latón cromado, precio medio, con entrada de 1/2"
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C13 09

u

1,00

BARRA MURAL FIJA ASEO ADAPTADO

Barra mural recta para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35
mm de d, de tubo de aluminio recubierto de nilón, colocado con fijaciones mecánicas
Descomposición:
1309.se2
h
1309.se3
u
1309.se4

%

Oficial 1a colocador
Barra mural recta para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm
de d, de tubo de aluminio recubierto de nylón
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas
C13 10

u

2,00

BARRA MURAL BOBLE ABATIBLE ASEO ADAPTADO

Barra mural doble abatible para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de aluminio recubierto de nilón, colocada
con fijaciones mecánicas
Descomposición:
1310.te1
h

24 marzo 2021
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

244,53

244,53

0,015

19,51

0,29

264,33

264,33

34,40

137,60

72,20

288,80

TOTAL C13.............................................................................................................................................................

2.660,55

1310.te2

u

1310.te3

%

Barra mural doble abatible para baño adaptado, de 800 mm de longitud
y 35 mm de d, de tubo de aluminio recubierto de nylón
Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Total cantidades alzadas

1,00
1,00

C13 11

u

PORTAROLLOS S/TAPA MEDICLINICS O EQUIVALENTE

suministro y colocación de portarrollos sin tapa en acero inoxidable
aisi 304 satinado marca mediclinics modelo ai0070cs. totalmente instalado y teminado.
Total cantidades alzadas

4,00
4,00

C13 12

u

DISPENSADOR TOALLAS PAPEL MEDICLINICS O EQUIVALENTE

suministro y colocación de dispensador de toallas zig-zag papel en
acero inoxidable aisi 304 satinado marca mediclincs modelo dt106cs.
totalmente instalado y teminado.
Total cantidades alzadas

4,00
4,00

24 marzo 2021
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C15

CAP. XV - SEGURIDAD Y SALUD

C15 01

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.250,00

1.250,00

0,880
1,320
1,000

18,89
17,67
12,01

16,62
23,32
12,01

6,000

4,85

29,10

1,000

105,19

105,19

8,000

5,88

47,04

1,000

31,26

31,26

10,500

2,15

22,58

1,000

128,73

128,73

1,000

80,92

80,92

1,000
1,000
1,000
1,000
0,020

30,65
4,90
15,20
18,39
565,91

30,65
4,90
15,20
18,39
11,32

577,23

1.154,46

TOTAL C15.............................................................................................................................................................

2.404,46

ELEMENTOS DE PROTECCION IND Y COLECTIVA GENERALES

ud. de dotación en obra de elementos de protecciones individuales y
colectivas para su uso y disposición durante el transcurso de las
obras. consistente en epis, extintor de polvo abc 21 kg, botiquín de
urgencias, placas de señalización de riesgos, protecciones de petos y
bordes con riesgo de caidas, cintas de señalización de huecos, vallas
de contención de peatones en fachadas,barandillas tipo sargento para forjados y de tubo para protección perimetral de andamios de más
de 3 metros de altura, adaptación de local para vestuario con taquillas guardarropa e instalación de punto de agua e inodoro conectado
provisionalmente a bajante existente incluso cierre perimetral de cortinilla.todo ello según normativa de seguridad vigente y exigencias
del estdudio de seguridad de la obra. a justificar por direccion facultativa. se contabilizará 1ud por cada 250m2 de local sin tener en cuenta
zonas sin uso. Sólo para obras donde sea preceptivo Plan de Seguridad y Salud
Total cantidades alzadas
C15 02

1,00

LINEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE. CON AMORTIGUADOR CAIDAS

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero
galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de
19 hilos; 1 poste de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje;
tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos
de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes
de la línea de anclaje al soporte.
Descomposición:
1502.xe1
h Oficial 1ª Seguridad y Salud.
1502.xe2
h Peón Seguridad y Salud.
1502.xe3
Ud. Anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico
T6, acabado con pintura epoxi-poliéster.
1502.xe4
Ud. Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero de 12
mm de diámetro y 80 mm de longitud.
1502.xe5
Ud. Anclaje terminal con amortiguador, de acero inoxidable AISI 316,
acabado brillante.
1502.xe6
Ud. Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero
inoxidable de 12 mm de diámetro y 80 mm de longitud.
1502.xe7
Ud. Anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento
térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster.
1502.xe8
m Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto
por 7 cordones de 19 hilos, incluso prensado terminal con c
1502.xe9
Ud. Poste de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje, acabado
brillante, para fijación a paramento horizontal o vertical, o
1502.xe10
Ud. Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo
opuesto.
1502.xe11
Ud. Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero inoxidable.
1502.xe12
Ud. Protector para cabo, de PVC, color amarillo.
1502.xe13
Ud. Placa de señalización de la línea de anclaje.
1502.xe14
Ud. Conjunto de dos precintos de seguridad.
1502.xe15
% Costes directos complementarios
Total cantidades alzadas

2,00
2,00

24 marzo 2021
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PRECIO

IMPORTE

180,27

1.442,16

TOTAL C16.............................................................................................................................................................

1.442,16

C16

CAP. XVI - GESTION DE RESIDUOS

C16 01

u

CANTIDAD

CONTENEDORES 6m3

alquiler de contenedores de 6 m3. servicio de entrega y recogida de
contenedor de 6m3 de capacidad, colocado a pie de carga y transporte a vertedero distancia menor 10km. incluso p.p. licencias y canon
del ayto. legales. aportando certificado de gestión de residuos y albarán o justificante del contenedor.
Total cantidades alzadas

8,00
8,00

24 marzo 2021
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19

GASTOS GENERALES I BENEFICIO INDUSTRIAL (19%)

24 marzo 2021

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

TOTAL 19 ...............................................................................................................................................................

69.447,75
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21

IVA (21%)

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

TOTAL 21 ...............................................................................................................................................................

91.342,06

TOTAL ...............................................................................................................................................................

24 marzo 2021

526.304,27
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IMPORTE

%

C01

TRABAJOS PREVIOS.....................................................................................................................................................

11.144,93

2,12

COE 03

CAP. II - ESTRUCTURA .................................................................................................................................................

15.215,65

2,89

C02

CAP. II - ALBAÑILERIA...................................................................................................................................................

64.091,26

12,18

C03

CAP.III - SOLADOS.........................................................................................................................................................

26.974,73

5,13

C04

CAP. IV - CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS ...............................................................................................................

2.864,00

0,54

C05

CAP.V - FALSOS TECHOS ............................................................................................................................................

12.311,17

2,34

C06

CAP.VI - CARPINTERIA DE MADERA ..........................................................................................................................

11.483,15

2,18

C07

CAP.VII - CERRAJERIA..................................................................................................................................................

17.357,65

3,30

C08

CAP.VIII - VIDRIERIA......................................................................................................................................................

22.507,03

4,28

C09

CAP. IX - PINTURAS ......................................................................................................................................................

7.969,00

1,51

C10

CAP. X - VARIOS. ...........................................................................................................................................................

30.008,77

5,70

C11.1

CAP. XX.I - INSTALACION VOZ Y DATOS ...................................................................................................................

4.763,00

0,90

C11.2

CAP. XX.II - INSTALACIÓN ELÉCTRICA ......................................................................................................................

57.110,70

10,85

C11.3

CAP. XX.III - CLIMATIZACION Y VENTILACION ..........................................................................................................

72.929,76

13,86

C11.4

CAP. XX.IV - INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.....................................................................................................

360,42

0,07

C11.5

CAP. XX.V - INSTALACION DE FONTANERIA.............................................................................................................

1.250,67

0,24

C11.6

CAP. XX.VI - INSTALACION DE SANEAMIENTO Y RIEGO ........................................................................................

665,40

0,13

C13

CAP. XIII - EQUIPAMENT BANYS .................................................................................................................................

2.660,55

0,51

C15

CAP. XV - SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................................................

2.404,46

0,46

C16

CAP. XVI - GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................

1.442,16

0,27

19

GASTOS GENERALES I BENEFICIO INDUSTRIAL (19%)..........................................................................................

69.447,75

13,20

21

IVA (21%).........................................................................................................................................................................

91.342,06

17,36

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

526.304,27

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
, 24 de marzo de 2021.
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C01

CAP. I - MOBILIARI I INFORMÀTICA

C01.01

Ud TAULA DE 1690 x 1400 x 75

CANTIDAD

Taula de treball amb sobre laminat "extra blanc mate" i contraplacat
de bedoll s/EN 314-2 classe 3. Emissió formalhid classe E1 s/ EN
13986. Contraplacat BB/BB Wisa WBP. Amb estructura d'acer de
20x20mm lacada color alumini NCS/3502B. Totalment preparada per
la seva electrificació.
Total cantidades alzadas

2,00
2,00

C01.02

Ud TAULA DE 2300 x 1000 x 75

Taula de treball amb sobre laminat "extra blanc mate" i contraplacat
de bedoll s/EN 314-2 classe 3. Emissió formalhid classe E1 s/ EN
13986. Contraplacat BB/BB Wisa WBP. Amb estructura d'acer de
20x20mm lacada color alumini NCS/3502B. Totalment preparada per
la seva electrificació.
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

C01.03

Ud TAULA DE 2300 x 800 x 75

Taula de treball amb sobre laminat "extra blanc mate" i contraplacat
de bedoll s/EN 314-2 classe 3. Emissió formalhid classe E1 s/ EN
13986. Contraplacat BB/BB Wisa WBP. Amb estructura d'acer de
v20x20mm lacada color alumini NCS/3502B. Totalment preparada per
la seva electrificació.
Total cantidades alzadas

4,00
4,00

C01.04

Ud TAULA DE 1600 x 800 x75

Taula de treball amb sobre laminat "extra blanc mate" i contraplacat
de bedoll s/EN 314-2 classe 3. Emissió formalhid classe E1 s/ EN
13986. Contraplacat BB/BB Wisa WBP. Amb estructura d'acer de
20x20 mm lacada color alumini NCS/3502B. Totalment preparada per
la seva electrificació.
Total cantidades alzadas

2,00
2,00

C01.05

Ud TAULA DE 2300 x 1300 x 75
Total cantidades alzadas

2,00
2,00

C01.06

Ud TAULA DE 1600 x 1300 x 75
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

C01.07

Ud ELECTRIFICACIÓ TAULES
Total cantidades alzadas

11,00
11,00

C01.08

Ud PRESTATGERIA 1320 x 35 x 42
Total cantidades alzadas

4,00
4,00

C01.09

Ud PRESTATGERIA 900 x 35 x 1185
Total cantidades alzadas

9,00
9,00

C01.10

Ud PRESTATGERIA 900 x 35 x 800
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

C01.11

24 marzo 2021

Ud TAULA DE ROURE Ø 550 H 550
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CANTIDAD

Total cantidades alzadas

3,00
3,00

C01.12

Ud TAULA DE ROURE Ø 900 H 745
Total cantidades alzadas

2,00
2,00

C01.13

Ud CADIRA TÈCNICA S/NORMATIVA SEGURETAT I SALUT
Total cantidades alzadas

20,00
20,00

C01.15

Ud CADIRES POLIPROPILE
Total cantidades alzadas

30,00
30,00

C01.16

Ud PALA ESCRIPTURA
Total cantidades alzadas

20,00
20,00

C01.17

Ud POUF ENTAPISSAT AMB RODES
Total cantidades alzadas

6,00
6,00

C01.18

Ud TAULA FAST 1800 x 600 x 750 ABATIBLE I DESMUNTABLE O EQUIVALENT
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

C01.19

Ud CORTINES

Subministrament i col·locació de cortines anb tela "GANCEDO WEIBEL" scren ignifura de 450x210cm. Inclòs carril LKS STYLE PLUS ONDA
PERFECTA, o equivalent
Total cantidades alzadas

2,00
2,00

C01.20

Ud ORDINADOR DE SOBRETAULA
Descomposición:
C01.20.1
C01.20.2
C01.20.3
C01.20.4
C01.20.5

Ordinador sobretaula ZE i5-10400, 8GB Ram, SSD 512GB(cànon LPI
inclós)
Ratolí i teclat amb cable Logitech MK120
Llicència Microsoft Windows 10 Pro 64 bits
Llicència Microsoft Office 2019 "Hogar y Empresas"
Monitor LG 22MK sèries, 21.5" FHD, IPS, HDMI

Total cantidades alzadas

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,00
3,00

C01.21

Ud MULTIFUNCIÓ LÀSE MONOCROM WIFI HP MFP M428DW
Total cantidades alzadas

2,00
2,00

C01.22

Ud TV PHILIPS 43PFS5505, 43" (AMPLE 96,84 CM), LED, FHD, HDMI
Total cantidades alzadas

2,00
2,00

C01.23

Ud TV PHILIPS 65PUS7805, 65" (AMPLE 145,93 CM), LED, UHK, 4K
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

C01.24

Ud SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

24 marzo 2021

2

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
MOBILIARI I INFORMÀTICA DUANA
CÓDIGO

RESUMEN

26

GASTOS GENERALES I BENEFICIO INDUSTRIAL (19%)

24 marzo 2021
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28

IVA (21%)

24 marzo 2021

CANTIDAD

4
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C01

CAP. I - MOBILIARI I INFORMÀTICA

C01.01

Ud TAULA DE 1690 x 1400 x 75

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

931,25

1.862,50

817,80

817,80

767,56

3.070,24

455,88

911,76

1.186,68

2.373,36

906,19

906,19

233,33

2.566,63

428,74

1.714,96

482,33

4.340,97

430,82

430,82

Taula de treball amb sobre laminat "extra blanc mate" i contraplacat
de bedoll s/EN 314-2 classe 3. Emissió formalhid classe E1 s/ EN
13986. Contraplacat BB/BB Wisa WBP. Amb estructura d'acer de
20x20mm lacada color alumini NCS/3502B. Totalment preparada per
la seva electrificació.
Total cantidades alzadas

2,00
2,00

C01.02

Ud TAULA DE 2300 x 1000 x 75

Taula de treball amb sobre laminat "extra blanc mate" i contraplacat
de bedoll s/EN 314-2 classe 3. Emissió formalhid classe E1 s/ EN
13986. Contraplacat BB/BB Wisa WBP. Amb estructura d'acer de
20x20mm lacada color alumini NCS/3502B. Totalment preparada per
la seva electrificació.
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

C01.03

Ud TAULA DE 2300 x 800 x 75

Taula de treball amb sobre laminat "extra blanc mate" i contraplacat
de bedoll s/EN 314-2 classe 3. Emissió formalhid classe E1 s/ EN
13986. Contraplacat BB/BB Wisa WBP. Amb estructura d'acer de
v20x20mm lacada color alumini NCS/3502B. Totalment preparada per
la seva electrificació.
Total cantidades alzadas

4,00
4,00

C01.04

Ud TAULA DE 1600 x 800 x75

Taula de treball amb sobre laminat "extra blanc mate" i contraplacat
de bedoll s/EN 314-2 classe 3. Emissió formalhid classe E1 s/ EN
13986. Contraplacat BB/BB Wisa WBP. Amb estructura d'acer de
20x20 mm lacada color alumini NCS/3502B. Totalment preparada per
la seva electrificació.
Total cantidades alzadas

2,00
2,00

C01.05

Ud TAULA DE 2300 x 1300 x 75
Total cantidades alzadas

2,00
2,00

C01.06

Ud TAULA DE 1600 x 1300 x 75
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

C01.07

Ud ELECTRIFICACIÓ TAULES
Total cantidades alzadas

11,00
11,00

C01.08

Ud PRESTATGERIA 1320 x 35 x 42
Total cantidades alzadas

4,00
4,00

C01.09

Ud PRESTATGERIA 900 x 35 x 1185
Total cantidades alzadas

9,00
9,00

C01.10

Ud PRESTATGERIA 900 x 35 x 800
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

C01.11

24 marzo 2021

Ud TAULA DE ROURE Ø 550 H 550
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

240,29

720,87

454,49

908,98

208,30

4.166,00

83,22

2.496,60

55,89

1.117,80

182,00

1.092,00

292,00

292,00

2,00

939,55

1.879,10

1,000

408,90

408,90

1,000
1,000
1,000
1,000

18,28
147,91
230,55
95,70

18,28
147,91
230,55
95,70

901,34

2.704,02

346,27

692,54

250,56

501,12

675,99

675,99

313,20

313,20

TOTAL C01.............................................................................................................................................................

36.555,45

Total cantidades alzadas

3,00
3,00

C01.12

Ud TAULA DE ROURE Ø 900 H 745
Total cantidades alzadas

2,00
2,00

C01.13

Ud CADIRA TÈCNICA S/NORMATIVA SEGURETAT I SALUT
Total cantidades alzadas

20,00
20,00

C01.15

Ud CADIRES POLIPROPILE
Total cantidades alzadas

30,00
30,00

C01.16

Ud PALA ESCRIPTURA
Total cantidades alzadas

20,00
20,00

C01.17

Ud POUF ENTAPISSAT AMB RODES
Total cantidades alzadas

6,00
6,00

C01.18

Ud TAULA FAST 1800 x 600 x 750 ABATIBLE I DESMUNTABLE O EQUIVALENT
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

C01.19

Ud CORTINES

Subministrament i col·locació de cortines anb tela "GANCEDO WEIBEL" scren ignifura de 450x210cm. Inclòs carril LKS STYLE PLUS ONDA
PERFECTA, o equivalent
Total cantidades alzadas
C01.20

2,00

Ud ORDINADOR DE SOBRETAULA
Descomposición:
C01.20.1
C01.20.2
C01.20.3
C01.20.4
C01.20.5

Ordinador sobretaula ZE i5-10400, 8GB Ram, SSD 512GB(cànon LPI
inclós)
Ratolí i teclat amb cable Logitech MK120
Llicència Microsoft Windows 10 Pro 64 bits
Llicència Microsoft Office 2019 "Hogar y Empresas"
Monitor LG 22MK sèries, 21.5" FHD, IPS, HDMI

Total cantidades alzadas

3,00
3,00

C01.21

Ud MULTIFUNCIÓ LÀSE MONOCROM WIFI HP MFP M428DW
Total cantidades alzadas

2,00
2,00

C01.22

Ud TV PHILIPS 43PFS5505, 43" (AMPLE 96,84 CM), LED, FHD, HDMI
Total cantidades alzadas

2,00
2,00

C01.23

Ud TV PHILIPS 65PUS7805, 65" (AMPLE 145,93 CM), LED, UHK, 4K
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

C01.24

Ud SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

24 marzo 2021
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26

GASTOS GENERALES I BENEFICIO INDUSTRIAL (19%)

24 marzo 2021

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

TOTAL 26 ...............................................................................................................................................................

6.945,54

3
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28

IVA (21%)

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

TOTAL 28 ...............................................................................................................................................................

9.135,21

TOTAL ...............................................................................................................................................................

24 marzo 2021

52.636,20

4

RESUMEN DE PRESUPUESTO
MOBILIARI I INFORMÀTICA DUANA
CAPÍTULO

RESUMEN

IMPORTE

%

C01

CAP. I - MOBILIARI I INFORMÀTICA.............................................................................................................................

36.555,45

69,45

26

GASTOS GENERALES I BENEFICIO INDUSTRIAL (19%)..........................................................................................

6.945,54

13,20

28

IVA (21%).........................................................................................................................................................................

9.135,21

17,36

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

52.636,20

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS con
VEINTE CÉNTIMOS
, 24 de marzo 2021.

24 marzo 2021
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LLISTAT DE PLÀNOLS
Nº PLÀNOL
02,01,01
02,01,02
02,01,03
2,05
3,01
3,02
3,03
3,04
3,05
4,01
4,02
4,03
4,04
5,01
6,01
7,01
8,01
9,01
E,01
E,02
E,03
E,04
I1,01
I1,02
I1,03
I1,04
I2,01
I2,02
I2,03
I3,01
I3,02
I3,03
I4,01
I4,02
I4,03
I5,01
I5,02
I6,01

DESIGNACIÓ
ESTAT ACTUAL. PB/P1
ESTAT ACTUAL. P2/SECCIONS ALÇATS
ESTAT ACTUAL. SECCIONS LONGITUDINALS
ENDERROCS
PB COTES I SUPERFÍCIES
P1 COTES I SUPERFÍCIES
P2 COTES I SUPERFÍCIES
JARDI; ESTAT REFORMAT
PLANTA COBERTES
SECCIÓ LONGUITUDINAL X2. DETALLS
SECCIÓ LONGUITUDINAL X1. DETALLS
FAÇANES
SECCIÓ TRANSVERSAL Y1. DETALLS
FUSTERIES
PAVIMENTS
CEL RAS
MATERIALS I ACABATS
ACCESSIBILITAT
ESTRUCTURES I
ESTRUCTURES II
ESTRUCTURES III
ESTRUCTURES IV. CAIXA ASCENSOR
PB INSTAL·LACIÓ FORÇA
P1 INSTAL·LACIÓ FORÇA
P2 ISTAL·LACIÓ FORÇA
ESQUEMA ELÈCTRIC
PB INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
P1 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
P2 ISTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
PB INSTAL·LACIÓ CLIMA
P1 INSTAL·LACIÓ CLIMA
P2 ISTAL·LACIÓ CLIMA
PB INSTAL·LACIÓ INCENDIS
P1 INSTAL·LACIÓ INCENDIS
P2 ISTAL·LACIÓ INCENDIS
PB INSTAL·LACIÓ FONTANERIA I SANEJAMENT
P2 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA I SANEJAMENT
COBERTA INSTAL·LACIONS

ESCALA
1/75
1/75
1/75
1/75
1/50
1/50
1/50
1/50
1/75
1/50_1/20
1/50_1/20
1/50
1/50_1/20
1/50
1/75
1/75
1/75
1/75
VARIES
VARIES
VARIES
VARIES
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50

